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Anna Ahlin
Ordförande

Anna Trankell
Kommunsekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-17

KS 2020/31

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-05-03

KS 2020/84

Information
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium informerar.
Den allmänpolitiska debatten
Fullmäktiges presidium föreslår på dagens sammanträde att den
allmänpolitiska debatten som planerats till juni 2020 ställs in med
hänvisning till åtgärder för att minska smittspridning av Corona/Covid-19.
Sammanträdet den 16 juni 2020 kommer med anledning av detta att starta
klockan 18.00.
Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund ställs tillsvidare in av samma anledning som
ovan. De skriftliga svar som utlovades i samband med ärendet på
föregående sammanträde den 25 februari 2020 redovisas därför i denna
punkt på föredragningslistan.
Distansdeltagande på sammanträden
Vid beslut om möjlighet att delta i sammanträden på distans (ärende 17-20
på dagens föredragningslista) kommer en rutin att tas fram. Syftet med
rutinen är att säkerställa att deltagande i sammanträden på distans uppfyller
kommunallagens samt Tierps kommuns arbetsordnings och reglementens
krav gällande distansmöten.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Tierps kommun
Dnr: KS 2020/254
Handl.id: 2020.893
Datum: 2020-02-27

Medborgarservice
Mon, 2 Mar 2020 08:20:18 +0100
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Frågor till AB Tierpsbyggen gällande Den Nya Välfärden [2020KC8876]
Frågor och svar från Sara.docx

Från: Catarina Deremar <catarinaderemar@outlook.com>
Skickat: den 27 februari 2020 10:28
Till: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>
Ämne: Sv: Frågor till AB Tierpsbyggen gällande Den Nya Välfärden
Hej!
Tack för frågorna och här kommer mina svar.
Med vänlig hälsning
Catarina

Från: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>
Skickat: Wednesday, February 26, 2020 1:20:20 PM
Till: catarinaderemar@outlook.com <catarinaderemar@outlook.com>
Ämne: Frågor till AB Tierpsbyggen gällande Den Nya Välfärden

Hej Catarina,
Vid gårdagens fullmäktige fick jag en fråga på allmänhetens frågestund som berörde AB Tierpsbyggen.
Jag kommer vidarebefordra svaret till frågeställaren samt vid nästa fullmäktige redovisa svaret då jag
inte hade möjlighet att kunna svara i direkt anslutning till att frågan ställdes.
Frågeställaren hade noterat en helsidesannons i Svenska Dagbladet, annonsens avsändare Den Nya
Välfärden.
I annonsen finns en lista bland de företag som står bakom annonsen. Där återfinns AB Tierpsbyggen.
http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2020/02/Annons_Svd_webb_v6.jpg
Frågeställaren vill ha svar på:
Vad kostar det att vara med i Den Nya Välfärden?
Varför gick AB Tierpsbyggen med och vad var syftet.
Tidigare annonser från Den Nya Välfärden (DNV) ligger uppe på deras hemsida. Det framgår då att AB
Tierpsbyggen deltagit i flera DNVannonser i nationell media. I senaste annonsen, se länk ovan, ställs
exempelvis krav på att bilisterna inte ska överbeskattas samt att den allmänna löneavgiften ska avskaffas
vilket AB Tierpsbyggen med flera ställer sig bakom i annonseringen.
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Mina frågor utöver de frågeställaren i fullmäktige lyfte är därför:
När togs beslutet om att finansiera Den Nya Välfärden och/eller gemensam annonsering?
I det fall att ekonomiskt stöd utgått tidigare år, hur länge har det pågått och var återfinns den
informationen i boksluten för de år finansiering givits?
Vem fattade beslutet om att stötta Den Nya Välfärden ekonomiskt och har detta diskuterats/informerats
i styrelsen, i så fall, finns det upptaget i protokoll eller i andra handlingar?
Har AB Tierpsbyggen tecknat någon form av medlemskap i Den Nya Välfärden eller utgår bara ett
finansiellt stöd för att stötta stiftelsens arbete?
Anser styrelsen att deltagande i opinionsbildande annonsering samt finansiering av stiftelsen Den Nya
Välfärdens arbete är förenligt med bolagets syfte samt de kommunala styrdokument som även gäller AB
Tierpsbyggen?
Kommer styrelsen vidta några åtgärder utifrån lyfta frågor ovan, i så fall vilka?
Vänligen,
_Sara Sjödal________________
Finanskommunalråd
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp

Telefon

0293-21 81 60

Mobil

070-089 84 51

E-post

sara.sjodal@tierp.se

Internet

www.tierp.se

____________________________________
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Hej Sara,
Tack för dina frågor, jag har fyllt i mina svar i samma dokument.
Hej Catarina,
Vid gårdagens fullmäktige fick jag en fråga på allmänhetens frågestund som berörde AB
Tierpsbyggen.
Jag kommer vidarebefordra svaret till frågeställaren samt vid nästa fullmäktige redovisa svaret då jag
inte hade möjlighet att kunna svara i direkt anslutning till att frågan ställdes.
Frågeställaren hade noterat en helsidesannons i Svenska Dagbladet, annonsens avsändare Den Nya
Välfärden.
I annonsen finns en lista bland de företag som står bakom annonsen. Där återfinns AB Tierpsbyggen.
http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2020/02/Annons_Svd_webb_v6.jpg
Frågeställaren vill ha svar på:
Vad kostar det att vara med i Den Nya Välfärden?
Varför gick AB Tierpsbyggen med och vad var syftet.
AB Tierpsbyggen är inte medlemmar i Den nya välfärden utan det handlar om att ”köpa in sig” i en
annons vars huvudsyfte var att lyfta välfärdsfrågor.
Det kostade i år 3500:- exklusive moms 4375:- inklusive moms för år 2020.
Tidigare annonser från Den Nya Välfärden (DNV) ligger uppe på deras hemsida. Det framgår då att AB
Tierpsbyggen deltagit i flera DNVannonser i nationell media. I senaste annonsen, se länk ovan, ställs
exempelvis krav på att bilisterna inte ska överbeskattas samt att den allmänna löneavgiften ska
avskaffas vilket AB Tierpsbyggen med flera ställer sig bakom i annonseringen.
Mina frågor utöver de frågeställaren i fullmäktige lyfte är därför:
När togs beslutet om att finansiera Den Nya Välfärden och/eller gemensam annonsering?
Det har VD tagit i sin löpande verksamhet.
I det fall att ekonomiskt stöd utgått tidigare år, hur länge har det pågått och var återfinns den
informationen i boksluten för de år finansiering givits? Sedan 2007 det återfinns inte i boksluten.
Vem fattade beslutet om att stötta Den Nya Välfärden ekonomiskt och har detta
diskuterats/informerats i styrelsen, i så fall, finns det upptaget i protokoll eller i andra handlingar?
Det har inte diskuterats i styrelsen och finns inte i några protokoll, det fattades av VD.
Har AB Tierpsbyggen tecknat någon form av medlemskap i Den Nya Välfärden eller utgår bara ett
finansiellt stöd för att stötta stiftelsens arbete?
Nej det är inte fråga om något medlemskap utan det handlar om en annons en gång om året.
Anser styrelsen att deltagande i opinionsbildande annonsering samt finansiering av stiftelsen Den
Nya Välfärdens arbete är förenligt med bolagets syfte samt de kommunala styrdokument som även
gäller AB Tierpsbyggen? Nej, som styrelseordförande så anser jag inte att ABTB/TKAB ska finnas
med i den här typen utav opinionsbildande annonsering. Vad styrelsen anser kan jag svara på efter
nästa styrelsemöte.
Kommer styrelsen vidta några åtgärder utifrån lyfta frågor ovan, i så fall vilka?
Frågan kommer att lyftas på nästa styrelsemöte. Jag som ordförande har redan vidtalat VD i den
här frågan och framfört vad jag anser i frågan. Jag har också begärt en sammanställning på och i
vilka sammanhang våra bolag finns med som finansiärer, sponsorer eller dylikt.
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Med vänlig hälsning
Catarina Deremar
Styrelseordförande för ABTB och TKAB

Vänligen,
_Sara Sjödal________________
Finanskommunalråd
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon
Mobil
E-post
Internet

0293-21 81 60
070-089 84 51
sara.sjodal@tierp.se
www.tierp.se

____________________________________
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From:
Sent:
To:
Subject:

Lotta Carlberg
Mon, 2 Mar 2020 15:52:40 +0000
Jessica Melin
Svar på din fråga i KF

Hej Jessica!
Tack för en trevlig pratstund på senaste KF.
Jag sände frågan vidare till Mats Östling här under kan du se hans svar.
Säg till om det är något mera du undrar över.
Hälsningar Lotta Carlberg
___Lotta Carlberg___________
Ordförande Utskottet Barn och Ungdom
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 86 33
Mobil: 070-086 85 85
E-post: mailto:lotta.carlberg@pol.tierp.se
Internet: http://www.tierp.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

__________________________

Hej Lotta
Under 2018 formulerades målsättningen att Tierp skulle arbeta för en 1-1 situation för alla elever i
grundskolan, iPads för de yngre och datorer för de äldre eleverna. En plan togs fram med tänkt start
hösten 2019. I samband med kommunens ekonomi och inköpsstopp fick vi besked att detta inte kunde
genomföras under hösten 2019, endast nödvändiga ersättningar av gamla och trasiga datorer skull
genomföras. Det innebar att vi tappade tempo och utvecklingen avstannade. Nuläget är att vi inte
planerar någon utökning av antalet datorer, idag ca 1 dator/platta per tre elever på grundskolan, nästan
1-1 på gymnasiet.
Det finns ett stort behov av att utöka antalet enheter, användningen av digitala läromedel och andra
resurser kommer inte igång utan digitala enheter. Vi behöver ett tydligt godkännande och ekonomiska
förutsättningar för att genomföra detta.
De nationella prov som ska genomföras digitalt i vår i åk9, gymnasiet och vux kan hanteras genom att
samla ihop/låna ihop datorer, det fungerade förra året och bör fungera även i vår.
mvh
Mats
Från: Lotta Carlberg <Lotta.Carlberg@tierp.se>
Skickat: den 25 februari 2020 18:29
Till: Ulf Sjulander <Ulf.Sjulander@tierp.se>; Mats Östling <Mats.Ostling@tierp.se>
Ämne: Fråga om datorer i Skolan
Hej!
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Fick en fråga idag på KF allmänna frågestund från en av lärarna om hur det ser ut med nya datorer i ÅK 1,
4 och 7.
Idag har de lite svårt att få ihop datorer till ex skrivning av nationella prov.
Hur ser planen ut? Kommer nya datorer att köpas in?
Vänligen/
Lotta Carlberg, Ordförande Barn och Ungdom.
Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp.
Tel: 070-086 85 85, 0293-21 86 33.
www.tierp.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.tierp.se/gdpr
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-28

KS 2020/445

Den allmänpolitiska debatten juni 2020
Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa in den allmänpolitiska debatten i juni 2020.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av corona/Covid-19 har en rad åtgärder vidtagits för att
minska smittspridning inom kommunens verksamheter. Som ett led i detta
arbete har fullmäktiges presidium sett över ärendelistan för
kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet föreslår att den
allmänpolitiska debatten som planerats till sammanträdet i juni 2020, ställs
in i syfte att minska längden på sammanträdet och därigenom minska
risken för smittspridning. Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige
och beredningar ska ett sammanträde per termin inledas med en
allmänpolitisk debatt.
Beslutet skickas till



Kommunsekreterare

I tjänsten
Anna Trankell
Kommunsekreterare
Ledningsstöd
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-02

KS 2020/85

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2020/27 – Postlådan – P-hus vid vårdcentralen/sjukhuset i Tierp.
Förslag att bygga ett P-hus mitt emot gamla Icajouren/pizza och anlägga
grönområden på den nuvarande parkeringen och ett trafikljus i korsningen
skämstavägen/sjukhuset.
Svar: Ytan är tyvärr för liten för en P-hus och om Tierps kommun skulle
utforma ett P-hus skulle det placeras vid en pendlarparkering eller centralt
vid ett bostadsområde som syftar till boendeparkering.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledninsstöd
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-05-05

KS 2020/194

Anmälan av motioner
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:
 Motion - En dator till varje elev, Christina Holmström (S)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
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Motion – En dator till varje elev
2020-04-27

Skolan ska spegla vårt samhälle. En tidsenlig skola ska följa med i utvecklingen av det
moderna samhället och utvecklingen går snabbt, mycket snabbare än vi kan tänka oss.
Fibernätsutbredningen gör att vårt land blir ännu mer högteknologiskt än det någonsin varit.
Skolan måste följa med i utvecklingen och det minsta man kan begära är att våra elever har
tidsenliga verktyg i sitt arbete.
Skolas viktigaste uppdrag är att rusta eleverna för framtida karriärer och allt mer i samhället
och arbetsplatserna digitaliseras. Digitaliseringen går dessutom snabbare och snabbare.
För 5 år sedan fick skolorna pengar så att de kunde köpa in datorer och Ipads så att antalet
skulle bli minst en maskin/ 3 elever (en till tre). Efter det har beståndet av datorer eller Ipads
inte ökat, snarare minskat.
Skolverket har krav på att de Nationella proven ska digitaliseras och det här ställer stora
krav på att skolans maskinpark är ”up to date”. Det behövs en personlig dator eller Ipad till
varje elev.
De nya skrivningarna om IKT i läroplanen och i kursplanerna för de flesta ämnen kom redan
2018.
En miljö- och besparingsaspekt är att om eleverna har en till en skulle detta även leda till
mindre skadegörelse då eleverna är mer rädda om det de fått som sitt eget och som de vet
ska hålla minst i 4 år.
Förra året skulle eleverna i åk 1, 4 och 7 få en personlig dator men köpstoppet kom emellan.
Nu är det dags att starta en till en-upprustningen.
Mot bakgrund av detta, föreslår jag
att
beslutet från förra årets budget skyndsamt genomförs: att eleverna i åk 1, 4 och 7 i
Tierps kommuns skolor ska få en personlig dator och
att upprustningen fortsätter tills samtliga elever i kommunens skolor har en egen dator.

Christina Holmström (S)

22
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/195

Anmälan av interpellationer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-05-05

KS 2020/196

Frågor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade frågorna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/198

Eventuella svar på interpellationer

26

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut

Eventuella svar på frågor
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Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/199

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 59
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
barn och ungdom
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4,
är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd från
2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter att
hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och kund
godtog.
Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 201909-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha
insatsen.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/53
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

§ 53
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
barn och ungdom
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4,
är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd från
2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter att
hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och kund
godtog.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 201909-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha
insatsen.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-03-03

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-11

KS 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal
4, är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd
från 2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter
att hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och
kund godtog.
Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 201909-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha
insatsen.
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 60
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:
Ej verkställda beslut
-

-

-

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering
pågår för att kund ska lämna ett svar.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24
vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det
arbetas vidare med att initiera en kontakt.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31.
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

-

-

-

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i
oktober 2019.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet arbete och omsorg § 2020/18
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-03-02

§ 18
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:
Ej verkställda beslut
-

-

-

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering
pågår för att kund ska lämna ett svar.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-03-02
vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det
arbetas vidare med att initiera en kontakt.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu
göra en individinriktad annons.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31.
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

-

-

-

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i
oktober 2019.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-11

KS 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL
(avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats
till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:
Ej verkställda beslut
- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering
pågår för att kund ska lämna ett svar.
- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att
rekrytera lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och
ska nu göra en individinriktad annons.
- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med
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-

-

-

vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det
arbetas vidare med att initiera en kontakt.
Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum:
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att
rekrytera lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och
ska nu göra en individinriktad annons.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31.
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i
oktober 2019.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 61
Dnr EDP 2019-2014

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna Libbarbo
1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Beslutsunderlag













Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/35
Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
Granskningsutlåtande (2020-02-07)
Samrådsredogörelse (2019-10-29)
Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
Barnchecklista (2018-02-27)
Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
Geoteknisk utredning (2018-06-05)
Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03

§ 35
Dnr EDP 2019-2014

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum
Beslut

Utskottet samhällshällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna Libbarbo
1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Beslutsunderlag












Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
Granskningsutlåtande (2020-02-07)
Samrådsredogörelse (2019-10-29)
Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
Barnchecklista (2018-02-27)
Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
Geoteknisk utredning (2018-06-05)
Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-07

EDP 2017-2014

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum
Förslag till beslut

Utskottet samhällshällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i
enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Beslutsunderlag












Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
Granskningsutlåtande (2020-02-07)
Samrådsredogörelse (2019-10-29)
Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
Barnchecklista (2018-02-27)
Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
Geoteknisk utredning (2018-06-05)
Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera

I tjänsten
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
Tillväxt & Samhällsbyggnad
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TILLVÄXT & SAMHÄLLSBYGGNAD

Dokument:
Detaljplan:
Dnr:
Datum:

Planbeskrivning
DP 364 – Örbyhus centrum
EDP 2017.2014
2020-02-07

PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING
I samband med upprättande av förslag till ersättning av detaljplan för

DP 364 ÖRBYHUS CENTRUM
Fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo
8:1 m.fl.
Örbyhus
Tillväxt & samhällsbyggnad
Besöksadress: Centralgatan 7
815 80 TIERP
www.tierp.se

Handläggare
Kristoffer Blomfeldt
Telefon: 0293-21 80 00
E-post: plan@tierp.se
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2(59)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

Tillhörande handlingar
•
•
•
•
•
•
•

DP 364 – Örbyhus centrum – Plankarta – Antagandehandling (AN) – 2020-02-07
DP 364 – Örbyhus centrum – Planbeskrivning – Antagandehandling (AN) – 2020-0207
DP 364 – Örbyhus centrum – Granskningsutlåtande (GR) – 2020-02-07
DP 364 – Örbyhus centrum – Samrådsredogörelse (SRR) – 2019-10-29
DP 364 – Örbyhus centrum – Behovsbedömning inkl. checklista – 2018-02-23
DP 364 – Örbyhus centrum – Barnchecklista – 2018-02-27
DP 364 – Örbyhus centrum – Fastighetsförteckning (GR) – 2018-10-17, uppdaterad
2019-10-17

Utredningar
•
•
•

DP 364 – Örbyhus centrum – Geoteknisk utredning (Teknisk PM) – 2018-06-05
DP 364 – Örbyhus centrum – Geoteknisk utredning (MUR) – 2018-06-05
DP 364 – Örbyhus centrum – Miljöteknisk markundersökning (PM) – 2018-07-05

Medverkande
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt
Adam Nyström, kommunarkitekt
Maria Berg, naturvårdshandläggare

Tillväxt & samhällsbyggnad
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DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

Innehållsförteckning
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 6
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6
1.2 Detaljplanens syfte ........................................................................................................... 6
1.3 Planprocessen ................................................................................................................... 7
1.4 Historik ............................................................................................................................. 8
1.5 Tidigare ställningstaganden.............................................................................................. 8
1.6 Miljöbedömning ............................................................................................................. 10
2. PLANOMRÅDET ................................................................................................................ 12
2.1 Planområdets läge och topografi .................................................................................... 12
2.2 Areal ............................................................................................................................... 12
2.3 Markanvändning............................................................................................................. 13
2.4 Markägoförhållanden ..................................................................................................... 13
3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR ............................................................. 14
3.1 Bostäder, centrum, verksamheter ................................................................................... 14
Planförslaget ..................................................................................................................... 14
Bostäder och centrum (BC1) ........................................................................................ 14
Bostäder och centrum (BC) .......................................................................................... 15
Verksamheter för centrum och handel (CH) ................................................................ 16
Verksamhetsområde (Z) ............................................................................................... 16
3.2 Idrottsområdet och Vendelbadet .................................................................................... 17
Vendelbadet .................................................................................................................. 17
Idrottshallen .................................................................................................................. 18
Grusplanen ................................................................................................................... 18
Ishockeyrinken ............................................................................................................. 18
Boule/skateboard .......................................................................................................... 18
Planförslaget ..................................................................................................................... 18
Besöksanläggning, rekreation och idrott (R1) .............................................................. 18
3.3 Teknisk anläggning, transformator, fiber och återvinning, underjordiska ledningar ..... 20
Planförslaget ..................................................................................................................... 20
Teknisk anläggning, transformator (E1) ....................................................................... 20
Teknisk anläggning, datakommunikation (E2) ............................................................. 21
Teknisk anläggning, återvinning (E3)........................................................................... 21
Underjordiska ledningar (u) ......................................................................................... 22
Tillväxt & samhällsbyggnad
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4(59)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

3.4 Trafik, väg, gata, parkering, gång- och cykelbana ......................................................... 22
Planförslaget ..................................................................................................................... 24
Väg (VÄG) ................................................................................................................... 26
Gata (GATA)................................................................................................................ 26
Parkeringsplats (P-PLATS) .......................................................................................... 27
Gång och cykel (GÅNG, CYKEL) .............................................................................. 27
3.5 Torget ............................................................................................................................. 27
Planförslaget ..................................................................................................................... 28
Torg (TORG)................................................................................................................ 28
3.6 Natur och parkmark ........................................................................................................ 28
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Det kommunala bostadsbolaget AB Tierpsbyggen inkom 2017-12-01 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Sökanden önskar ändra gällande detaljplans
användning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet
har sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl., se figur 1.

Figur 1: Röd linje symboliserar ungefärlig avgränsning för planområdet.

Den röda linjen symboliserar den ungefärliga avgränsningen för planområdet, det vill säga
den del där en ny detaljplan som tillåter ny markanvändning kommer ersätta gällande
detaljplan. Planområdet har sedan beslut om planbesked utökats eftersom kommunen avser ta
ett helhetsgrepp om Örbyhus centrum.

1.2 Detaljplanens syfte
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse
genom att ersätta del av gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av
Libbarbo 8:1.

Tillväxt & samhällsbyggnad
48

7(59)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

Detaljplanen syftar även till att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga
verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt
gällande plan att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra
delen möjliggörs istället för naturmark med dagvattenhantering.
Vidare syftar detaljplanen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller
utveckling av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att undersöka möjligheter för
ny handel och centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en
modernisering och utveckling av centrummiljön och medför en översyn av området för
idrotts- och fritidsanläggningar.

1.3 Planprocessen
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet
har sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900).
När kommunen har fattat ett beslut om att ta fram ett förslag till ny detaljplan startar
planprocessen. I det skedet väljer kommunen vilket förfarande som planförslaget ska
handläggas med, vanligtvis standardförfarande eller utökat förfarande. Ett utökat förfarande
bör till exempel väljas om det finns risk för betydande miljöpåverkan, om förslaget inte är
förenligt med intentionerna i översiktsplanen eller om förslaget är av intresse för allmänheten.
Eftersom planområdet är beläget i centrala delarna av Örbyhus och eftersom förändringarna
bedöms beröra och intressera allmänheten kommer planeringen ske enligt utökat förfarande.
För en beskrivning av hur planprocessen vid utökat förfarande ser ut, se figur 2.

Figur 2: Bilden visar planprocessen. Planförslaget antags i kommunfullmäktige.
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Figur 2 visar planprocessen. Utskottet samhällsbyggnad fattade 2018-12-19 § 138 beslut om
att godkänna planförslaget för samråd. Under januari och del av februari 2019 genomfördes
samrådet. Ett samrådsmöte hölls 2019-01-23 i matsalen på Örbyhus skola. Under samråd
inkom synpunkter i form av yttranden från myndigheter, intresseorganisationer, berörda
sakägare och allmänhet. De yttranden som inkom under samrådet har sammanställts i en
samrådsredogörelse, i vilken kommunen bemöter synpunkterna.
Utskottet samhällsbyggnad fattade 2019-11-19 § 121 beslut om att godkänna planförslaget för
granskning. Planförslaget var utställt för granskning 2019-11-20 till och med 2019-12-18.
Granskning innebär att ett från samrådet omarbetat planförslag delges myndigheter,
intresseorganisationer, berörda sakägare och allmänhet. Syftet med granskning är att
kommunen ska få möjlighet att visa hur planförslaget har förändrats sedan samrådet, samt att
samla in synpunkter på det nya planförslaget. I samband med granskningen publicerades även
samrådsredogörelsen där kommunen redogjorde för vilka synpunkter från inkomna yttranden
vid samrådet som har beaktats till planförslaget vid granskning.
Planförslaget antags av kommunfullmäktige 2020-04-15. I samband med antagandet
godkänns och publiceras granskningsutlåtandet där kommunen redogör för vilka av de
inkomna synpunkterna vid granskning som har beaktats inför antagandet samt även
informerar om hur planförslaget ändrats sedan granskning. Efter antagande av planförslaget
av följer en period om tre veckor under vilken beslut om antagande av planförslaget kan
överklagas. Efter de tre veckorna vinner beslutet om antagande laga kraft. När beslutet om
antagande vunnit laga kraft blir planförslaget en gällande detaljplan.

1.4 Historik
Örbyhus växte fram som ett stationssamhälle efter att järnvägslinjen mellan Uppsala och
Gävle invigdes 1874. Ur bebyggelsesynpunkt är Örbyhus tidstypiskt för de stationssamhällen
som växte fram under 1800-talets senare decennier och kring sekelskiftet 1900.
Industriområden ligger i anslutning till järnvägsområdet och affärs- och bostadshus återfinns
längs tillfartsvägarna. I anslutning till dessa ligger egnahem och villor i trädgårdsmiljö med
inslag av folkrörelsebyggnader.
Den äldsta bebyggelsen, med bland annat flera fina sekelskiftesvillor, ligger samlad i
områdena närmast stationen och järnvägen. I den norra delen av samhället är det en ganska
blandad bebyggelse med villor och enstaka flerbostadshus från olika perioder.
Centrum ligger idag huvudsakligen söder om järnvägen med bland annat centrumanläggning,
skola och flerbostadshus. På sydvästra sidan ligger större villaområden från 50-talet och
framåt.

1.5 Tidigare ställningstaganden
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska planeringen inriktas på att möjliggöra för
en ökning av Örbyhus befolkning från 2300 (vid tidpunkten) till 3000 personer. Örbyhus
anges som distriktsort för Vendelbygden. Därav är det viktigt för kommunen att ha en god
planberedskap.
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Möjligheten till boende i de centrala delarna av Örbyhus, samt en utveckling och
modernisering av centrum stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Markanvändning inom planområdet regleras till största del av detaljplan DP 315 (LM 03P95/70) som vann laga kraft 1995-11-02, se figur 3.

Figur 3: Bilden visar en del av gällande detaljplan (DP 315). Planområdet för det nya planförslaget avser endast en del av
gällande detaljplan DP 315. Utanför det nya planområdet kommer DP 315 även fortsättningsvis att gälla.

Planområdet för DP 315 omfattar ett större område än det aktuella planområdet. Vid
referenser till gällande plan avses mark som nu planeras om. Utanför det aktuella planområdet
kommer DP 315 att fortsätta gälla. Även byggnadsplanen för Örbyhus stationssamhälle (DP
300, LM 03-VEN-705). Planen vann laga kraft 1945 och reglerar den del av planområdet som
avser marken öster om Slottsvägen/Dannemoravägen. Den del av planområdet som omfattar
marken norr om Bruksvägen är planlagd i DP 348 (LM 0360-P09/2). Marken ingick i
ursprungligen planområdet för DP 315 men planerades om i samband med planläggningen av
DP 348.
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Den del av DP 315 (LM 03-P95/70) som nu ingår i det nya planområdet består till största del
av fastigheten Libbarbo 8:1, men även Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192, 1:193 med fler. Gällande
plan tillåter användningen idrott (Y) för Libbarbo 1:179 och för delar av Libbarbo 1:8. För
Libbarbo 1:8 tillåts även TORG, PARK, handel (H) samt bilservice (G). För Libbarbo 1:36,
1:192 samt 1:193 tillåter planen handel (H).
Gällande plan reglerar inte bebyggelsen med exploateringsgrad. Istället används
egenskapsgränser och stora ytor med prickad mark (marken får ej bebyggas). Höjden på
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd. För bebyggelsen inom planområdet gäller i stora
drag 7 meter byggnadshöjd.
Gällande plan har endast en liten del lokalgata samt ingen parkering. Istället har tillfart och all
besöksparkering till respektive målpunkt vid centrum anordnats inom allmän plats TORG.
Den nya planen avser ändra på delar av användningen TORG och istället använda allmän
plats gata för att tydliggöra tillfart till de nya bostäderna samt att möjliggöra trafiksäker tillfart
till idrottsplatsen samt centrums övriga målpunkter. Vidare avses användningen parkering
användas för de delar som ska förbli parkering.
Den del av byggnadsplanen DP 300 från 1945 (LM 03-VEN-705) som ingår i planområdet är
en del av fastigheten Libbarbo 8:1. I byggnadsplanen regleras marken som industri (I) och
lantbruksändamål (J). Marken som ingår i planområdet har inte exploaterats enligt
byggnadsplanen. Kommunen avser planlägga marken i östra delen av området som NATUR
eftersom bebyggelse inte bedöms som lämplig. Vidare avses hantering av dagvatten tillåtas
inom naturmarken för att skapa bra förutsättningar för hantering och fördröjning av dagvatten,
inte bara för planområdet utan ett större område av Örbyhus västra delar.
Den del av detaljplanen DP 348 (LM 0360-P09/2) som ingår i planområdet avser marken norr
om Bruksvägen. Marken är planlagd som kvartersmark för bostäder och centrum samt allmän
plats som park och gata. Det finns även ett markreservat för underjordiska ledningar.
Planförslaget föreslår endast små justeringar gentemot gällande detaljplan (DP 348).

1.6 Miljöbedömning
Om genomförandet av ett planförslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall enligt
plan- och bygglagens 5 kapitel (18 §) och miljöbalkens 6 kapitel (11-18 §§ och 22 §) en
miljöbedömning alltid göras.
Vid upprättandet av en ny detaljplan gör kommunen därför alltid en bedömning av planens
möjliga miljöpåverkan, och om miljöpåverkan sammantaget kan anses vara av betydande art
eller ej. Detaljplanens påverkan vid planförslagets genomförande ställs i relation till de
möjliga förändringar som medges i gällande detaljplan.
Bestämmelser för hur behovsbedömningen skall genomföras finns angivet i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 6 kapitel liksom i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
1998:905). Följande bedömning utgår från kriterierna i förordningens bilaga 2 och 4.
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §. Planens
negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att planen
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sammantaget inte bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan som avses i
miljöbalkens 6 kap.
Kommunen har begärt samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning enligt 6 §
förordningen (1998:505) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har yttrat sig och
delar kommunens bedömning att planförslaget och detaljplanen inte kan antas sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). En
miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att tas fram under planprocessen.
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2. PLANOMRÅDET
Följande avsnitt beskriver planområdets lokalisering och beskaffenhet, hur stort det är, hur
marken används idag samt hur markägoförhållandena ser ut.

2.1 Planområdets läge och topografi
Huvuddelen av planområdet återfinns i Örbyhus centrala delar omkring 250 meter sydväst om
järnvägen. För en karta över planområdet och den närmaste omgivningen, se figur 4.

Figur 4: Planområdets gräns markerad med röd linje.

Planområdets sydöstra del gränsar till Slottsvägen medan den nordöstra delen omfattar ett
område öster om Slottsvägen/Dannemoravägen. I norr gränsar planområdet delvis till
Bruksvägen men omfattar även en del av marken norr om Bruksvägen. Planområdet gränsar i
nordväst till Uppsalavägen medan sydvästra delen gränsar till det grönområde som ligger i
anslutning till Vendelbadet och idrottsplatsen.
Ungefär 250 meter öster om planområdet rinner Tegelsmoraån som sedermera mynnar i
Vendelsjön. Topografin inom planområdet kan beskrivas som relativt platt. Höjdskillnaden är
endast ett par meter och varierar mellan 26-28 meter över havet.

2.2 Areal
Planområdet omfattar en yta av cirka 10 hektar.
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2.3 Markanvändning
All mark inom planområdet är planlagd sedan tidigare. Marken är till största del
ianspråktagen enligt gällande plan. En liten del i skog i östra delen av planområdet är
undantaget. I anslutning till skogen ligger det jordbruksmark som inte längre brukas.
Norra delen av planområdet består av byggnader och stora asfalterade ytor som utgör
parkering och torg för besökande till centrum. En del gräsytor med viss plantering
förekommer. Planområdet västra och södra delar utgörs av mark avsedd för idrottsändamål.
Marken är bebyggd med idrottshall och badhus. Även en större utomhusbassäng finns. I
anslutning till badet finns ett par större gräsytor.
I anslutning till idrottshallen finns en stor grusplan avsedd för idrottsändamål. I södra delen av
planområdet finns en stor gräsyta. Närmare centrum och parkeringarna finns en yta som
nyttjas för boule och skateboard men även en ishockeyrink. Runt ishockeyrinken finns en del
gräsytor med viss plantering. En bullervall löper längs med vägen som går i anslutning till
planområdets sydöstra delar.
Inom avsnittet natur under planeringsförutsättningar finns mer att läsa om typerna av
vegetation som förekommer inom planområdet.

2.4 Markägoförhållanden
Fastigheterna Libbarbo 8:1 och Libbarbo 1:179 ägs av Tierps kommun. Fastigheterna
Libbarbo 1:36, Libbarbo 1:192, Libbarbo 1:193, Libbarbo 2:34 och Libbarbo 2:37 är i privat
ägo.
Kommunen var delägare i samfälligheten S:2 som delvis ingick i planområdet. Samfälligheten
S:2 har upplösts efter överenskommelse mellan delägarna. Marken inom samfälligheten har
reglerats in fastigheten Libbarbo 8:1.
I samband med planens genomförande kommer det genomföras fastighetsreglering. Hur
fastigheterna föreslås förändras beskrivs under avsnittet för planens genomförande.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
I följande avsnitt beskrivs de förändringar som planförslaget föreslår. Även förutsättningar
beskrivs, det vill säga befintliga förhållanden inom planområdet. Föreslagna förändringar ska
ställas i kontrast mot de förutsättningar som råder. Även förutsättningar som inte förändras av
planförslaget redovisas i viss mån eftersom det kommer vara en del av planförslaget, och
därmed en del av den nya detaljplanens genomförande.

3.1 Bostäder, centrum, verksamheter
Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder. Dagligvaruhandel och sällanköpshandel är
befintliga verksamheter. Det finns en restaurang i anslutning till torget. Gällande detaljplan
tillåter handel för marken norr om parkeringen. Marken norr om parkeringen är i nuläget är
oexploaterad.

Planförslaget
Planförslaget innebär till stor del en bekräftelse av befintliga förhållanden inom planområdet
med en större förändring, att kvartersmark för bostäder föreslås på del av Libbarbo 8:1 som
tidigare var mark för idrottsändamål. Förändringen är huvudsyftet med den nya detaljplanen.
Nedan följer en beskrivning av en del av kvartersmarken som det nya planförslaget föreslår.
Bostäder och centrum (BC1)
Planförslaget innebär att bostäder (B) föreslås på del av Libbarbo 8:1. Exploateringsgraden
som tillåts är 30 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Föreslagen högsta
byggnadshöjd varierar inom användningsområdet. Kvartersmarken är uppdelad i olika delar.
Varje del av kvartersmarken tillåter en högsta byggnadshöjd som skiljer sig från de andra.
Föreslagen högsta byggnadshöjd är 13 meter, 15 meter, 17 meter och 20 meter för respektive
del. För övriga delar som kan bebyggas gäller högsta byggnadshöjd 3,5 meter vilket styrs med
bestämmelse om korsmark. Exploateringsgraden och höjden möjliggör för flerfamiljshus.
Under samrådet föreslogs en högsta byggnadshöjd om 14 meter för hela kvartersmarken.
Utskottet samhällsbyggnad har efter framtagandet av samrådshandlingar uttryckt vilja att
pröva möjligheten för högre bebyggelse eftersom en högre bebyggelse ger ett mer effektivt
markutnyttjande.
Kommunen föreslår nu högre bebyggelse för delar av kvartersmarken för bostäder, men även
lägre bebyggelse för en del av den. Föreslagen högsta byggnadshöjd syftar till att styra
bebyggelsen och hur den upplevs. Variationen i tillåtna byggnadshöjder avser skapa terrasser
inom bebyggelsen. En lägre tillåten byggnadshöjd knyter samman nya bebyggelsen med
befintlig bebyggelse i centrum, samtidigt som en tillåten högre bebyggelse inom delar av
kvartersmarken möjliggör för effektivare markutnyttjande.
Byggnadshöjderna och placeringen styrs med hjälp av egenskapsgränser. De delar av
kvartersmarken som tillåter högst byggnadshöjd är inte tillräckligt stora för att det ska vara
möjligt att bygga skivhus/lamellhus. Däremot finns möjligheten att bygga punkthus. Höjden
på en byggnad upplevs annorlunda vid ett punkthus till skillnad från ett skivhus. Det är även
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möjligt att bygga över egenskapsgräns men det innebär att byggnaden styrs av den lägre
byggnadshöjden eller att höjden anpassas efter var egenskapsgränsen går.
De föreslagna byggnadshöjderna motsvarar i praktiken ett antal våningar och korrelerar med
cirka 3,4,5 och 6 våningar. Angivna högsta byggnadshöjder kan anses vara väl tilltagna i
förhållande till antalet våningar som avses. Kommunen vill säkerställa att det finns utrymme
för centrumverksamhet som kan komma att bli högre i bottenvåning, samt för att säkerställa
att byggnadshöjden är tillräcklig för kommande bebyggelse oavsett vilken husleverantör som
valet faller på. Föreslagna byggnadshöjder ger även lite marginal till att bygga bottenvåning
lite högre än marknivå.
Inom kvartersmarken förekommer prickmark (mark får ej förses med byggnad) samt
korsmark (mark som endast får bebyggas med komplementbebyggelse vars högsta
byggnadshöjd är 3,5 meter samt ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns). Prickmark
syftar delvis till att säkerställa åtkomsten till underjordiska ledningar som ligger inom uområden (markreservat). Korsmark kan bebyggas med komplementbebyggelse som till
exempel soprum eller carport. Prickmark och korsmark syftar även till att styra placeringen av
den tillkommande bebyggelsen, till exempel vad gäller avstånd till fastighetsgräns.
Planförslaget har från samråd förändrats genom att korsmark har ersatt delar av prickmark.
Förändringen syftar till att möjliggöra för fler alternativ vid utformning av kvarterets miljö,
till exempel genom att kunna placera carport inom vad som tidigare var prickmark som
syftade till att förhindra bebyggelse för nära fastighetsgräns. Korsmarken har en bestämmelse
som säkerställer att bebyggelse placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. Inga andra
placeringsbestämmelser förekommer.
Planförslaget tillåter även viss centrumverksamhet (C1). Huvudsyftet med planförslaget är
bostäder men planförslaget tillåter även att centrumverksamhet får förekomma i bottenvåning,
dock endast tillåten i bottenvåning. Planförslaget innebär inte att centrumverksamhet måste
förekomma, utan att möjliggör för centrumverksamhet genom att tillåta det i bottenvåning.
Tillfart till kvartersmarken ska ske från norra delen av gatan. Vid södra delen av gatan
förhindras utfart med utfartsförbud. Syftet är att styra tillfarten och förhindra att vändplanen
vid idrottshallen belastas med för mycket trafik.
Inom kvartersmarken BC1 ska behovet av parkering till bostäderna och den del av
centrumverksamheten som tillåts inom C1 anordnas. Parkeringsmöjligheter inom allmän plats
GATA och inom allmän plats P-PLATS syftar till att sörja för parkeringsbehovet för övriga
verksamheter och målpunkter inom Örbyhus centrum, inte bostäderna. Bostädernas och
centrumverksamhetens (C1) behov av parkering ska alltså lösas inom den egna fastigheten.
Bostäder och centrum (BC)
Planförslaget innebär att marken i norra delen av planområdet föreslås som bostäder och
centrum (BC). Syftet är att bekräfta befintliga förhållanden. Ändringarna är av mindre
karaktär och mer att anse som en justering efter nuvarande förhållanden, att bekräfta dagens
förhållanden i detaljplan. Marken anses inte lämplig att bebyggas och får
egenskapsbestämmelsen prickmark (mark får ej förses med byggnad), bland annat eftersom
det finns ledningar i marken. Ledningarna innebär att prickmark kompletteras med
markreservat för underjordiska ledningar. Markreservatet innebär dock inte ledningsrätt,
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vilket kan skapas i en förrättning. Ledningshavaren kan också ha ett avtalsservitut som säkrar
rätten till området. Ledningarna är befintliga.
Marken tjänar idag som infart och parkering till fastigheten Libbarbo 2:34. Överföring av
marken bör regleras i kommande fastighetsförrättning. För övrig del av Libbarbo 2:34 gäller
även fortsättningsvis detaljplan DP 438 som reglerar bebyggelsen inom fastigheten. Den del
av Libbarbo 2:34 där det finns en befintlig gång- och cykelbana föreslås som allmän plats
park och bör i fastighetsregleringen överföras till stamfastigheten Libbarbo 8:1.
Verksamheter för centrum och handel (CH)
Kvartersmarken för centrum och handel (CH) kan delas upp i två delar, den del som har
befintlig bebyggelse (södra delen) och den del som ännu inte är exploaterad (norra delen).
Planförslaget innebär inga större förändringar avseende den del som redan är exploaterad,
vilket avser befintlig verksamhet för dagligvaruhandeln (Libbarbo 1:36), sällanköpshandeln
(Libbarbo 1:192) och restaurangen (Libbarbo 1:193). Bebyggelsen regleras inte med hjälp av
exploateringsgrad, vilket innebär att hela fastigheten kan bebyggas så till vida det inte regleras
på annat sätt, till exempel vid bedömning av god bebyggd miljö i bygglovsskedet.
Planförslaget innebär att fastigheterna Libbarbo 1:36 och 1:192 föreslås utökas med mer
kvartersmark. Överföring av marken är något som avses regleras i kommande
fastighetsförrättning. Den nya kvartersmarken inom CH är inte avsedd för bebyggelse utan
syftar till att lösa verksamheternas behov av varuleveranser, se mer information under
avsnittet om planförslagets trafik. De delar som inte anses lämpliga att bebyggas får
egenskapsbestämmelsen prickmark (mark får ej förses med byggnad), vilket även innefattar
en del av Libbarbo 1:36. Föreslagen högsta byggnadshöjd är 10 meter för att möjliggöra
utveckling av de befintliga verksamheterna. Gällande detaljplan tillåter 7 meter byggnadshöjd
och avsteg från det har beviljats som mindre avvikelse. Det nya planförslaget tillgodoser det
som tidigare varit avvikelse och möjliggör för högre bebyggelse än det.
För den del av centrum och handel (CH) som inte är exploaterad tillåts en exploateringsgrad
om 30 procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Föreslagen högsta byggnadshöjd
är 7 meter. Marken inom det ena användningsområdet har visat spår av att vara förorenad,
varvid den har ett villkor för lov (a1). Det innebär att startbesked för byggnation inte får ges
förrän den markförorening som har identifierats inom fastigheten har åtgärdats och godkänts
av tillsynsmyndighet. Med fastighet avses här den del som föreslås som kvartersmark
(användningsområdet) och i ett genomförandeskede kommer att styckas av till en eller flera
fastigheter. Vid en fastighetsindelning i flera fastigheter avser exploateringsgraden 30 %
respektive del av de nya fastigheterna. Den nordöstra delen av kvartersmarken för CH har
även användningsbestämmelsen E3 (CHE3) vilket avser möjlighet till återvinningstation.
Användningen E3 beskrivs under avsnittet 3.3.
Verksamhetsområde (Z)
Marken förslås planläggas som verksamhetsområde (Z) för att bekräfta dagens förhållanden i
detaljplan. Marken (Z) tjänar som tillfart till fastigheten Libbarbo 2:135 från på
Dannemoravägen. På fastigheten Libbarbo 2:135 låg det gamla reningsverket innan det revs.
Den nya tillfarten byggdes eftersom vägbanken blev för brant för befintlig tillfart när den nya
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bron över järnvägen anlades. Tillfarten har tidigare saknat stöd i detaljplan. Marken får ej
bebyggas, vilket regleras med prickmark (mark får ej förses med byggnad).

3.2 Idrottsområdet och Vendelbadet
Stora delar av planområdet har markanvändning som tillåter idrottsändamål (Y) enligt
gällande detaljplan. För en bild som visar idrottsområdets nuvarande utbredning, se figur 5.

Figur 5: Idrottsområdets nuvarande utbredning markerat med gult och planområdets gräns markerad med röd linje. Texten
beskriver de anläggningar som finns där i nuläget.

Hela planområdet markerat med röd linje redovisas i figur 5. Den delen som enligt gällande
plan tillåter idrottsändamål (Y) är markerad med gult. För närvarande ryms till exempel
badhus, idrottshall, fotbollsplan och ishockeyrink inom idrottsområdet.
Vendelbadet
Vendelbadet är lokaliserat i idrottsområdets västra delar. Vendelbadet har en huvudbyggnad
med en mindre inomhusbassäng samt en större utomhusbassäng. Runt utomhusbassängen
finns det större gräsytor avsett för de besökande badgästerna. Utomhusbassängen är öppen
under sommarsäsongen. Inom området finns även en anläggning för bangolf. Området som är
avsett för bad är inhägnat med stängsel. Entré till badet ligger i anslutning till torget i
centrum.
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Idrottshallen
I anslutning till Vendelbadet ligger idrottshallen. Byggnaden består av en högre del som
innehåller den fullstora sporthallen (40x20 meter), samt en lägre del som innehåller sex
stycken omklädningsrum. Befintlig byggnadshöjd är uppskattad till cirka åtta-nio meter.
Grusplanen
Inom idrottsområdets södra delar i anslutning till idrottshallen ligger det en större grusplan
avsedd främst för fotboll. Grusplanen är cirka 60x95 meter vilket motsvarar en fullstor
fotbollsplan. Enligt uppgifter används grusplanen för organiserad lagidrott under försäsongen.
Fotbollslagen tränar vanligtvis på fotbollsplanerna vid Örbyhus IP. Grusplanen har även
använts som parkering vid extraordinära händelser, till exempel Örbyhusdagen. Viss
skolverksamhet förekommer. Inom skolområdet på närliggande Örbyhus skola finns dock en
mindre fotbollsplan avsedd för lek och rastaktiviteter.
Ishockeyrinken
I nordöstra delen av idrottsområdet finns det en äldre ishockeyrink. Det saknas möjlighet att
anordna konstfrusen is. Verksamhet är begränsad till den perioden som tillåter naturis. Sargen
är av äldre modell, tillverkad i trä och i relativt dåligt skick. Det finns även bås av samma
snitt. Ishockeyrinken används dock frekvent, framförallt av en entusiastisk
ungdomsverksamhet men även av den närliggande skolverksamheten. Det har anordnats med
belysning för möjlighet att använda rinken kvällstid. Även utkastare för vatten finns anordnad
i direkt anslutning för att lätt kunna spola upp isen när vädret tillåter.
Boule/skateboard
Det inhägnade området i anslutning till ishockeyrinken som tidigare var tennisbanor har
ersatts av nya verksamheter. Hälften av ytan har boulebanor som nyttjas frekvent under
barmarksäsongen. Den andra halvan av yta är avsedd för skateboard och innehåller bland
annat en mindre skateboardramp (miniramp) med mera. Skateboardrampen har en portabel
konstruktion och har placerats där efter att ha flyttats dit från annan ort.

Planförslaget
Planförslaget innebär en del förändringar inom idrottsområdet till följd av att det föreslås
bostäder för en del av marken. Följande avsnitt beskriver den planbestämmelse som
säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Besöksanläggning, rekreation och idrott (R1)
Planförslaget innebär att idrottsområdet föreslås planläggas som kvartersmark för
besöksanläggning, rekreation och idrott (R1) istället för kvartersmark för idrottsändamål (Y).
Planbestämmelsen Y används inte enligt nuvarande planbestämmelsekatalog, utan R1 anses
motsvara användningen och ändamålet. Planförslaget vid samråd hade endast rekreation som
specificering för R1. Kommunen har valt att lägga till idrott som specificering för att
tydliggöra planförslagets intentioner inför planförslaget vid granskning. Planbestämmelsen R1
överensstämmer med befintlig verksamhet, till exempel för badet och för idrottshallen.
Planförslaget är till stor del en bekräftelse av gällande plan.
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Största skillnaden från gällande plan är att ytan för besöksanläggningen/idrottsområdet har
minskat till förmån för kvartersmarken för bostäder, vilket är i linje med detaljplanens syfte.
Planförslaget tillåter istället en generösare byggrätt inom den återstående kvartersmarken för
besöksanläggning (R1), samt tillåter högre bebyggelse än dagens befintliga bebyggelse. Enligt
gällande plan är stora ytor reglerade med prickmark (mark får ej förses med byggnad). I
planförslaget styrs istället exploatering med exploateringsgrad, det vill säga att 20 procent av
fastighetsarean inom användningsområdet får bebyggas. Genom föreslagen exploateringsgrad
ges Vendelbadet, idrottshallen och de övriga delarna av idrottsområdet möjlighet att
utvecklas. Föreslagen högsta byggnadshöjd är 12 meter. Exploateringsgraden och
byggnadshöjden gäller inom hela användningsområdet vilket illustreras i plankartan med
hjälp av illustrationspilar.
En detaljplan styr inte vilka verksamheter som förekommer inom kvartersmarken så länge det
anses rymmas inom användningsbestämmelsen, vilket i det här fallet är besöksanläggning
(R1). Om användningen kan antas få en omgivningspåverkan kan det vara nödvändigt att
specificera vilken verksamhet som avses. Specificeringen som anges för planförslaget är
rekreation och idrott. Det innebär att detaljplanen styr över hur mycket som får byggas, sett
till storlek och volym, samt vilka typer av verksamheter är välkomna så länge de ryms inom
gällande användningsbestämmelse. För idrottsområdet och badet inom planområdet förväntas
inte någon stor omgivningspåverkan. Specificeringen är relativt flexibel vad gäller
användningen. Avsikten med specificeringen är att säkerställa att utvecklingen sker inom
samma ramar som nuvarande verksamheter, att det är något som bevarar möjligheterna till
rekreation och idrott för medborgarna.
Eftersom marken som föreslås som bostäder i planförslaget idag nyttjas för ishockeyrink,
boulebanor och skateboardramp behövs ny placering för de verksamheterna. Kommunen
föreslår att ishockeyrinken placeras på grusplanen i anslutning till idrottshallens sydvästra
sida. Planförslaget tillåter fortfarande grusplanen och aktiviteter som till exempel fotboll.
Grusplanen är av större modell och kommunen gör bedömningen att de olika verksamheterna
kan samexistera inom ytan, för att på det sättet nå en kompromiss.
Föreslagen placering av boulebanorna är sydöstra sidan om idrottshallen, vilket är i direkt
anslutning till omklädningsrummen och kan anses öka tillgängligheten. Skateboardrampen är
portabel och kan ställas inom kvartersmarken för besöksanläggning likväl som inom allmän
plats, huvudsaken är att underlaget är platt. Övriga lösa föremål från skateboardområdet (rails,
curbs etc.) kräver en hårdgjord yta av asfalt eller betong för att kunna användas. Om
skateboardområdet är i behov av utveckling finns möjlighet att lösa det inom kvartersmarken
för besöksanläggning, vilket dock inte styrs av detaljplan.
Planförslaget innebär att verksamheterna har möjlighet att utvecklas, men planförslaget styr
inte i detalj hur den utvecklingen kan komma att se ut. Användningsbestämmelsen
besöksanläggning med preciseringen rekreation och idrott tillåter en varierande mängd av
aktiviteter. Det gör planförslaget flexibelt och möjliggör kommunen att tillgodose olika behov
i framtiden.
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3.3 Teknisk anläggning, transformator, fiber och återvinning,
underjordiska ledningar
Inom planområdet finns befintliga underjordiska ledningsdragningar. Planområdet är anslutet
till kommunalt vatten och avlopp samt anslutet till fjärrvärme. Planområdet är även anslutet
till system för dagvattenhantering, vilket beskrivs under avsnittet för dagvatten. Ledningarna
redovisas inte i detalj. Ledningarna är placerade inom områden som enligt gällande plan är
allmän plats, alternativt har ledningarna placerats inom kvartersmark med markreservat för
underjordiska ledningar (även kallat u-område). Ett markreservat innebär inte att en
ledningsrätt erhålles. Ledningsrätt skapas hos Lantmäteriet genom lantmäteriförrättning,
alternativt kan rätt tillskapas genom avtalsservitut.
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation. Transformatorstationen är
lokaliserad i anslutning till den gång- och cykelbana som går mellan matbutiken och
idrottshallen. Transformatorstationen är placerad inom E-område enligt gällande plan. I
anslutning till transformatorstationen finns allmän plats vilket möjliggjort för underjordiska
ledningar utan att markreservat säkrats.
Elledningar som leder till och från transformatorstationen redovisas inte i detalj. Det finns
även elledningar för vägbelysning nedgrävda längs med Slottsvägen/Dannemoravägen samt
längs med Bruksvägen.
Inom planområdet finns fiber avsedd för datakommunikation. Ledningarna för fiber är
placerade inom kvartersmark och inom allmän plats. Inom planområdet finns två fiberskåp av
olika storlek, ett litet i anslutning till gång- och cykelbanan och ett större på gräsytan i
närheten av Bruksvägen.
En befintlig återvinningsstation finns inom planområdet. Den är lokaliserad på östra delen av
parkeringen. Återvinningsstationen är placerad inom användningen TORG enligt gällande
plan. Användningen TORG enligt gällande plan är allmän plats vilket innebär att
återvinningsstationen kan anses ha visst stöd i gällande plan. Återvinningsstationens placering
bedöms lämplig enligt nuvarande förhållanden. Eftersom det nya planförslaget avser ändra på
förhållandena inom planområdet anses det finnas behov av en ny placering.

Planförslaget
Kvartersmark för teknisk anläggning föreslås för tre olika ändamål; transformator,
datakommunikation och återvinning. Befintliga markreservat för underjordiska ledningar
bekräftas. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att planförslaget
kan genomföras.
Teknisk anläggning, transformator (E1)
Befintlig transformator i anslutning till dagligvaruhandeln bekräftas i planförslaget. På grund
av att föreslagen exploateringen av bostäder kan komma att kräva mer kapacitet än vad som
finns inom planområdet idag föreslås ett nytt E-område för transformator. Utbyggnaden av
transformatorn är avhängig behovet av att förstärka upp elförsörjningen i området. Det nya Eområdet föreslås i anslutning till kvartersmarken för rekreation och kvartersmarken för
bostäder i sydöstra delen av planområdet.
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Ledningar som försörjer den nya transformatorn med ström kan placeras inom allmän plats
för gång- och cykel eller inom markreservat för underjordiska ledningar inom
kvartersmarken.
Teknisk anläggning, datakommunikation (E2)
I anslutning till kvartersmarken för bostäder i planområdets norra del föreslås ett E-område
avsett för datakommunikation. Inom området kan anläggning för fiber placeras.
Ledningsdragningar för fiber föreslås inom allmän plats eller inom markreservat för
underjordiska ledningar. Befintliga fiberledningar behöver flyttas vid exploatering av
kvartersmarken för bostäder samt vid exploatering av centrum/handel men kan istället
förläggas inom allmän plats.
Teknisk anläggning, återvinning (E3)
I anslutning till parkeringsplatsen inom kvartersmarken för CHE3 föreslås ett område för
teknisk anläggning, återvinning. Med återvinning avses möjlighet att anlägga en
återvinningstation. Planförslaget innebär att befintlig återvinningsstation behöver flyttas från
den nuvarande placeringen. Flytten är nödvändig eftersom planförslaget föreslår kvartersmark
för bostäder och centrum där återvinningsstationen är placerad idag. Befintliga
återvinningsstationen saknar idag ändamålsenligt stöd i detaljplan, vilket planförslaget avser
ändra på. Den föreslagna nya placeringen ligger i anslutning till parkeringen inom den
oexploaterade kvartersmarken för centrum och handel på parkeringens norra sida. Förslaget
innebär att mark som tidigare var planerad som handel tas i anspråk, vilket medför en viss
minskning av tillgänglig mark för handel under förutsättning att återvinningsstationen
förläggs där.
Genom att återvinningsstationen får en permanent plats inom användningsområdet E3 kan
utformningen av stationen, till exempel vad gäller möjligheten att stanna nära med bil, lösas
på ett tillfredställande sätt. Planförslaget styr inte utformningen av återvinningsstationen men
med hänsyn till närliggande verksamheter och bostäder bör det dock finnas ett staket, plank
eller buskage som avskärmar återvinningsstationen. Kommunen anser det lämpligt att anordna
en eller ett par parkeringsfickor som ansluter mot parkeringsplatsen för att öka
tillgängligheten till återvinningsstationen. För användare av återvinningsstationen innebär
flytten en marginell förändring vad gäller lokalisering. Platsen för återvinningsstationen anses
väl lämpad eftersom den ligger på större avstånd från de föreslagna bostäderna än nuvarande
placering av återvinningsstationen. Samtidigt är föreslagen placering inte för nära befintlig
bostadsbebyggelse utanför planområdet. Placeringen innebär också närhet till parkeringen i
anslutning till dagligvaruhandeln.
Vid samråd har det inkommit ett antal synpunkter på placeringen av återvinningsstationen.
Dels synpunkter som stöder placeringen, men även synpunkter om att återvinningsstationen
bör förläggas utanför planområdet. Kommunen har tagit del av alla synpunkter samt
föreslagna alternativa placeringar. De föreslagna placeringarna anses inte vara genomförbara
alternativ med hänsyn till de kostnader alternativen är förenat med, och ej heller genomförbart
av andra orsaker. Istället för att bara föreslå användningen E3 och återvinning har kommunen
valt att föreslå att marken kompletteras med användningsbestämmelser som tillåter centrum
och handel. Det innebär att kommunen möjliggör för att anläggandet av en återvinningsstation
men om det i framtiden visar sig att det finnas andra tänkbara placeringsalternativ, alternativt
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andra lösningar på insamling av återvinning, är markens användning inte begränsad till enbart
återvinningstation.
Underjordiska ledningar (u)
Planförslaget bekräftar markreservat för underjordiska ledningar enligt gällande plan, vilket
avser befintliga ledningsdragningar. Där nya ledningar kan komma att behövas finns
möjlighet att placera dem inom allmän plats, varvid markreservat inte anses behövas.
Ledningar kan även läggas inom kvartersmark om det tjänar syftet för verksamheten inom
kvartersmarken. Inga nya markreservat för underjordiska ledningar föreslås. Markreservat
innebär inte ledningsrätt. Beslut om ledningsrätt tas av Lantmäteriet i en förrättning.
Markreservat innebär inte heller en rättighet att förlägga ledningar där. Ledningshavaren får
vid behov tillskapa sig rättighet för att använda området. Förutom ledningsrätt kan rättighet
lösas med avtalsservitut mellan fastighetsägare och ledningshavare. Vid kommande
fastighetsförrättningar avseende befintliga ledningar som idag saknar ledningsrätt kan
ledningsrätt eller avtalsservitut behöva tillskapas, till exempel bör ledningsrätt för befintliga
ledningar skapas vid avstyckning av kvartersmark BC1.

3.4 Trafik, väg, gata, parkering, gång- och cykelbana
Örbyhus centrum med dagligvaruhandel, sällanköpshandel samt idrottsanläggning är den
naturliga målpunkten i området. Även Örbyhus skola som ligger i nära anslutning till
planområdet är en målpunkt.
Väg 292 leder till Örbyhus från Tierp och E4:an i nordväst, respektive väg 76 österifrån. Från
väg 292 leder Bruksvägen (väg 719) från nordväst och Slottsvägen (väg 716) söderifrån till
planområdet via olika avfarter. Slottsvägen övergår sedermera i Dannemoravägen som
används för att nå planområdet från Örbyhus östra delar. Väster om planområdet går
Uppsalavägen som även ansluter till Libbarbovägen och Örbyhus västra delar.
Trafikverket är väghållare för Slottsvägen/Dannemoravägen och Bruksvägen. Kommunen är
väghållare för Uppsalavägen.
Årsdygnstrafik (ÅDT) är det genomsnittliga trafikflödet per dygn sett under ett år. Enligt
nationella vägdatabasen (NVDB) har Slottsvägen 1001-2000 i ÅDT för totaltrafik,
Bruksvägen har 501-1000 i ÅDT för totaltrafik medan Uppsalavägen har under 250 i ÅDT, se
figur 6.
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Figur 6: Bilden visar totaltrafik för Slottsvägen (väg 716) och Bruksvägen (väg 719) redovisat i årsdygnstrafik (bild tagen
från nationella vägdatabasen). Planområdet ungefärliga gräns markerad med svart linje.

Av den totala trafiken uppges andelen tungtrafik vara 101-200 ÅDT för Slottsvägen
respektive 51-100 ÅDT för Bruksvägen. För Uppsalavägen finns inga uppgifter om
tungtrafik.
Motordriven fordonstrafik till centrum sker via tillfart från Bruksvägen (väg 719) eller tillfart
från Uppsalavägen, se figur 7.

Figur 7: Gällande detaljplan DP 315 samt infarter till centrum markerade med röda bokstäver.
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De olika tillfarterna är markerade med röda bokstäver. Infarten från Bruksvägen är markerad
med B, infarter från Uppsalavägen markerad med A och C. Endast en liten del av infarten från
Bruksvägen är planerad med användningen GATA.
Övriga delar av allmän plats i centrum anges som användningen TORG i gällande plan. Inom
centrumområdet har trafiken relativt fritt spelrum på en stor asfaltsyta som används som
parkeringsplats. Det finns en viss struktur genom planterade träd, refuger och målade
parkeringsrutor.
Även området mellan butikerna, badhuset och idrottshallen är planlagd som TORG. Enligt
uppgifter används också det området för motordriven fordonstrafik och parkering vilket
bedöms som olämpligt på grund av att det skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter, i
synnerhet med tanke på att idrottshallen och badet används av barn och unga. Infarten C
bedöms som olämplig vilket avses åtgärdas i planförslaget.
Dagligvaruhandeln får leveranser under veckans alla dagar. Varorna kommer på
lastbil/långtradare och lossas vid lastkaj på sydöstra sidan av matvarubutiken. Tillfart sker
från Bruksvägen och den östra infarten till centrum. Det är oklart hur ofta leveranser till
sällanköpshandeln sker. Leveranser lossas i norra delen av centrums parkering.
Kommunen har uppfattningen att trafikmiljön inom centrum är mindre god. Kommunen gör
bedömningen att centrum är i behov av en klar och tydligt struktur för trafiken.

Planförslaget
Planförslaget kommer innebära en viss ökning av motordriven trafik till planområdet eftersom
det möjliggör för exploatering av nya bostäder och ny centrumverksamhet. Planförslaget
föreslår en tydligare struktur för trafiken genom olika användningsslag av allmän plats och
kvartersmark, det vill säga möjlighet att tydliggöra genom en uppdelning i vad som är
gaturum och parkering respektive vad som är kvartersmark.
Planförslaget bibehåller två tillfarter för motordriven fordonstrafik till centrum, från
Uppsalavägen och från Bruksvägen (infart A och B enligt figur 7). Med tillfart från
Uppsalavägen avses den nordvästra infarten till parkeringen. I anslutning till Vendelbadet
tillåter planförslaget gång- och cykelbana samt torg, vilket inte är avsett för motordriven
fordonstrafik med hänsyn till oskyddade trafikanter. Planförslaget innebär i och med detta att
det som tidigare använts som infart (C enligt figur 7) inte längre tillåter motordriven
fordonstrafik annat än vad som anges i lokala trafikföreskrifter.
Vid infart till centrum från Uppsalavägen (A enligt figur 7) föreslår planförslaget ingen direkt
skillnad i praktiken. Gällande detaljplan tillåter torg, men marken används i dagsläget som
parkering. Planförslaget föreslår användningen parkeringsplats för att tydliggöra syftet med
ytan och vad som är tillåtet där. Planförslaget möjliggör för användning som parkeringsplats.
Hur parkeringsplatsen ska se ut specificeras inte i detaljplan utan är en utformningsfråga.
Syftet är dock att särskilja vad som är torg och vad som är parkeringsplats. I planförslaget
förekommer även torg, vilket inte är avsett för motordriven fordonstrafik. En del av den
befintliga parkeringen föreslås som kvartersmark för CH och avser lösa sällanköpshandelns
(inom Libbarbo 1:192) behov av varuleveranser genom att det ger möjlighet att skapa en
avgränsad lastzon i anslutning till verksamhetens lager.
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Infarten till centrum från Bruksvägen består enligt planförslaget. Infarten är enligt gällande
detaljplan planerad som lokalgata (GATA). Lokalgatan övergår sedan till användningen torg,
vilket används som parkeringsplats. Planförslaget föreslår att gatan (GATA) förlängs hela
vägen ner mot idrottshallen. Som tidigare nämnts föreslås användningen parkeringsplats på
västra sidan av gatan istället för användningen torg, vilket är en yta som idag används som
parkeringsplats.
Del av västra sidan samt den östra sidan om gatan (GATA) föreslås som kvartersmark.
Planförslaget säkerställer att infart och utfart till och från parkeringsplats och kvartersmark
sker från gatan, vilket ger en tydligare trafiksituation i ett område med ett flertal olika
målpunkter.
I anslutning till idrottshallen säkerställs ett enligt VGU (vägar och gators utformning)
tillräckligt stort område för att anordna en vändplats reserveras, se figur 8.

Figur 8: Bilden visar illustration över föreslagen trafiklösning för vändzon, parkering i anslutning till idrottshallen och den
föreslagna kvartersmarken där dagligvaruhandeln kan sörja för leveranser.

Föreslagen yta för vändzonen möjliggör för lösning som tillåter säker hämtning och lämning i
anslutning till idrottshallen, vilket är av vikt eftersom idrottshallen nyttjas av barn och
ungdomar. Tillgängligheten för rörelsehindrade möjliggörs med föreslagna parkeringsplatser i
anslutning till gång- och cykelbanan. För att utnyttja ytans storlek föreslås en lösning som
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möjliggör parkering i mitten av den rundkörning som bildas vid illustrerat förslag (se figur 8).
Illustrationen är endast ett förslag på utformning.
Det är av största vikt vid utformning av vändzonen att hänsyn tas till dagligvaruhandelns
behov av transporter. Föreslagen yta för vändzon och kvartersmark för handel är tillräckligt
stor för att ett 24 meter långt ekipage ska kunna svänga runt utan att backa. Infart till
kvartersmarken CH föreslås i norra änden av kvartersmarken och utfart från kvartersmark till
på södra sidan. Föreslagen lösning innebär att fordon med varuleveranser kan köra in åt ett
håll, och ut åt ett annat. Utfartsförbud används för att till viss del styra utformningen av
kvartersmarken.
Befintlig lastkaj är lokaliserad i sydöstra hörnet av byggnaden, vilket i gällande plan är allmän
plats torg. Lossning av varuleveranser hos dagligvaruhandeln föreslås lösas inom
kvartersmark. Beroende på fordonets längd kan det vara nödvändigt att nyttja gatan (allmän
plats) men fordonet kommer företrädesvis befinna sig inom kvartersmarken. Det är av vikt att
lossning av varutransporter förekommer inom kvartersmark eftersom kvartersmark till
skillnad från allmän plats kan stängslas in. Kvartersmark innebär att det finns möjlighet att
hindra fotgängare från att passera genom lastzonen där det förekommer backande fordon av
tyngre karaktär.
Planförslaget innebär ett utfartsförbud från kvartersmark för bostäder till vändzonen. In och
utfart till kvartersmarken för bostäder styrs till norra delen av gatan. Inom kvartersmarken för
bostäder finns möjlighet att fritt utforma lösning för trafik och parkering enligt de
planbestämmelser som gäller där, begränsningen sträcker sig till utfartsförbudet. Syftet med
utfartsförbudet är att minska belastningen från bostäderna på vändzonen där hämtning och
lämning av barn och ungdomar samt besökande till idrottshallen och Vendelbadet är
prioriterade. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att planförslaget
kan genomföras.
Väg (VÄG)
Planförslaget innebär att VÄG föreslås för den del av Slottsvägen/Dannemoravägen och den
del av Bruksvägen som ingår i planområdet. Förslaget är en bekräftelse av befintliga
förhållanden. Inom VÄG ingår även busshållplatserna vid Bruksvägen. Vägområdet har
justerats sedan planförslaget var på granskning. Justeringen bedöms inte vara en väsentlig
förändring. Trafikverket har vägrätt för busshållplatserna, för slänter och för diken enligt avtal
med kommunen (TRV 2018/51751). Planförslaget innebär att hela vägbanan ligger inom
VÄG, samt även den del av vägområdet som har trottoarer och busskurer. Trafikverkets
vägrätt för vägområdet består för övriga delar (slänter, diken), vilket hamnar inom allmän
plats PARK med kommunalt huvudmannaskap.
Gata (GATA)
Planförslaget innebär att GATA föreslås för del av marken som i gällande plan var torg, men
som användes som parkeringsplats och tillfart till idrottshallen. Syftet med bestämmelsen
GATA och utrymmet avsatt för gatan är att säkerställa en klar och tydligt trafiksituation i ett
område med många målpunkter inför den kommande exploateringen av bostäder.
Planförslaget innebär att GATA sträcker sig från Bruksvägen mot idrottshallen. GATA är
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utrymmet som säkerställs för användningen inom detaljplanen. Hur gaturummet utformas och
dimensioneras är en utformningsfråga, men det bör följa VGU (vägar och gators utformning).
I planbeskrivningen visas även en illustration över hur en vändzon och hur parkeringar kan
anordnas inom GATA. Det är endast ett förslag på utformning och kan komma att ändras. Det
är dock av största vikt att slutgiltig utformning inte förhindrar transporter till
dagligvaruhandeln som har sin lastkaj inom kvartersmarken i anslutning till GATA.
Planförslaget föreslår även GATA för en del av vägen i norra delen av planområdet. Syftet är
att bekräfta befintliga förhållanden i detaljplan.
Parkeringsplats (P-PLATS)
Parkeringsplats (P-PLATS) föreslås i direkt anslutning till centrum och handel. Parkeringen är
befintlig och syftar till att främst försörja verksamheterna i centrums behov av
kundparkeringar. Även besökande till Vendelbadet och idrottshallen förväntas använda
parkeringen. Hur parkeringsplatsen utformas styrs inte av detaljplanen så länge som det anses
rymmas inom rätt användning, P-PLATS.
Parkeringsbehov för de nya bostäderna (BC1) ska lösas inom kvartersmark för bostäder, inte
inom parkeringsplatsen (P-PLATS) eller de parkeringsplatser som föreslås inom gatan
(GATA).
Gång och cykel (GÅNG, CYKEL)
Planförslaget innebär att gång- och cykelbana föreslås från Uppsalavägen till bullervallen i
anslutning till Slottsvägen. Gång- och cykelbanan är befintlig men saknar tydligt stöd i
gällande plan eftersom den ligger inom användningen torg och användningen idrottsområde.
Gång- och cykelbanan används av oskyddade trafikanter och får i och med planförslaget stöd
i detaljplan vilket förhindrar motordriven fordonstrafik. En del av gång- och cykelbanan (i
anslutning till bullervallen) ligger inom användningen PARK, men får stöd i detaljplan inom
den bestämmelsen.
Kommunen anser det nödvändigt att förhindra motordriven fordonstrafik som en
säkerhetsåtgärd inom området för gång- och cykel, i synnerhet eftersom det rör sig om en
miljö med viktiga målpunkter för barn och ungdomar. Det syftar även till att skapa en bättre
centrummiljö mellan Vendelbadet och handlarna i anslutning till torget. Att gång- och cykel
föreslås syftar inte till att förhindra den motordrivna fordonstrafik som möjliggör till exempel
tillgänglighet för besökande på Vendelbadet. Vilken trafik som kan tillåtas regleras i lokala
trafikföreskrifter (LTF), till exempel fordon som behöver ha tillgång till kvartersmark för
besöksanläggning, rekreation och idrott (R1) för behovet av skötsel.

3.5 Torget
Örbyhus centrum har en stor del allmän plats med användningen TORG enligt gällande plan.
TORG används inte bara som torg utan är även ytor som används som parkeringsplats och
tillfart till de olika målpunkterna. Eftersom TORG i gällande plan tillåter blandade trafikslag
och saknar en tilldragande utformning tappar det till viss del sin attraktivitet. Torget blir inte
den önskvärda mötesplatsen som ett levande torg bör vara.
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Planförslaget
Planförslaget bekräftar markanvändningen TORG för den öppna ytan mellan
dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln och Vendelbadet. Syftet med torget är att möjliggöra
för en mötesplats i centrala Örbyhus. Följande avsnitt beskriver den planbestämmelse som
säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Torg (TORG)
Planförslaget bekräftar torg för ytan mellan delen dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln och
Vendelbadet. Syftet med att avgränsa torget är att möjliggöra för skapandet av en attraktiv
mötesplats.
Användningen TORG medger att platsen används för vad som kan anses vara tillhörande
verksamheter. Torget är inte avsett för stadigvarande enskilt ändamål. Eftersom det är
kommunalt huvudmannaskap och kommunen äger marken finns det möjlighet att upplåta
mark för de ändamål som kan anses gagna allmänheten och därmed ligga i linje med torget
syfte. Kommunen har valt att inte precisera användningen. Kommunen föreskriver inte en
exploateringsgrad men anser att det bör vara möjligt att uppföra vissa byggnader som ligger
till grund för användningen som torg, till exempel en scen, en glasskiosk eller liknande.
Med användningen TORG avses en företrädesvis öppen plats som är avgränsad från
parkeringsplatsen. Motordriven fordonstrafik bör inte få förekomma annat än för att tjäna
verksamheter inom torget, till exempel torghandel, samt i vissa undantagsfall. Vad som kan
anses vara undantagsfall får föreskrivas i lokala trafikföreskrifter (LTF). Torget angränsar till
gång- och cykelbana men behöver inte avgränsas från den eftersom inte heller gång- och
cykelbanan bör tillåta motordriven fordonstrafik (vilket likväl får föreskrivas i lokala
trafikföreskrifter).
Utformning och gestaltning av torget regleras inte inom planförslaget. Vid utformning av
torget kan det vara en god idé att involvera engagerade medborgare för att få synpunkter på
vad som är en attraktiv närmiljö och kan skapa en god mötesplats.

3.6 Natur och parkmark
Marken inom planområdet är till största del ianspråktagen. Antingen genom dess nuvarande
användning eller genom tidigare användning som till exempel åkermark som inte längre
odlas.
Öster om Slottsvägen/Dannemoravägen finns gammal åkermark som till största del är
gräsbevuxen. Marken brukas inte, och har inte brukats sedan lång tid tillbaka. På den södra
sidan om åkermarken växer en skogsdunge. Det finns ett par diken som löper över
åkermarken. Diken i jordbruksmark omfattas av ett generellt biotopskydd. Vid ingrepp i diken
som omfattas av skyddet måste dispens sökas hos länsstyrelsen.
Direkt väster om Slottsvägen ligger det en bullervall, vilken delas på mitten av en cykelbana.
Bullervallen är bevuxen av gräsmark med örtinslag samt några spridda buskar. Längs
cykelbanan som leder in mot centrum växer på södra sidan några väletablerade björkar med
skrovlig bark. Björkarna växer något utspritt och oregelbundet.
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Söder om den stora grusplanen finns en brynmiljö med främst lövträd. Liknande miljö växer
även västerut, söder om badet längs planområdets södra gräns och fram till Uppsalavägen.
Mellan grusplanen och badet finns en plantering som framstår vara en häck alternativt tätt
planterade träd. Planteringen har syftet att verka avskärmande mellan badet och grusplanen. I
anslutning till grusplanen står även ett större träd, eventuellt ett äldre fruktträd.
Väster om badet löper en allé längs med Uppsalavägen. Allén är väletablerad med likåldriga
träd. Allén sträcker sig hela vägen upp till parkeringen vid centrum. Alléer fungerar som
viktiga gröna korridorer i städer och tätorter. På torget mellan matvaruaffären och
möbelaffären växer en stor ek i en plantering. Äldre träd med skrovlig bark och grova
stammar hyser ofta rödlistade insektsarter.
Norr om parkeringen vid centrum finns en gräsbevuxen yta. I anslutning till parkeringen
ligger även en allé. Den består av olikåldriga träd som verkar ha planterats i två omgångar.
Den västra delen av allén framstår som relativt livskraftig medan cirka tre-fyra träd i den östra
änden mår sämre. Träden i den östra änden har troligtvis planterats som en ersättning till träd
som av oklar anledning varit tvungna att avverkas alternativt har det inte tidigare funnits träd
där. Äldre träd (grövre) hyser högre naturvärden än yngre (smalare). Trots det omfattas hela
rader av träd (alléer) av det generella biotopskyddet för alléer enligt 5 § i förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken. Det medför att eventuella ingrepp sådan biotop kräver en
dispens från länsstyrelsen.
I anslutning till busshållplatsen på Bruksvägen växer ett större lövträd. Det finns även en allé
längs Bruksvägen. Även här är träden olikåldriga. Träden verkar relativt livskraftiga. Träden
är planterade inom en större gräsyta.
På parkeringens östra del står några mycket smala, unga träd som etablerat sig dåligt.
Troligtvis har plantering utan skelettjord medfört att tillförseln av vatten och syre till rötterna
till stor del uteblivit. Även små växtbäddar hämmar rotsystemens tillväxt. Eftersom träden
inte kan räknas som vuxna träd utgör de ingen allé enligt förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken (MB bilaga 1, punkt 1).

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverka naturmark inom planområdet. Marken inom planområdet
är ianspråktagen genom tidigare planering och gällande detaljplaner. Naturmarken som
förekommer inom planområdet finns där genom rådande förhållanden. Planförslaget är till
stor del en bekräftelse av rådande förhållanden, antingen genom att inte förändra eller genom
att föreslå markanvändningen NATUR eller PARK för de delar som är natur idag och anses
vara viktiga att bevara. Följande avsnitt beskriver de planbestämmelser som säkerställer att
planförslaget kan genomföras.
Natur (NATUR)
Planförslaget föreslår NATUR för två delar av planområdet. I anslutning till idrottsområdet
föreslås NATUR för den del av bullervallen som ligger söder om gång- och cykelbanan.
Bullervallen har miljöer som bör bevaras och är viktiga för djur och insekter. Planförslaget
föreslår NATUR för att området inte anses vara i ett stort behov av skötsel, utan att miljöerna
snarare drar fördel över att växtligheten får växa fritt.
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Planförslaget föreslår även NATUR för ett större område öster om Slottsvägen. Marken har
inte exploaterats enligt gällande plan. Del av naturområdet avser mark för lantbruksändmål
men marken ligger sedan länge i träda. Marken föreslås som NATUR för att kunna bevaras
som naturmark. Inom naturmarken föreslås möjlighet att anlägga dagvattenhantering i form
av dagvattendamm, vilket begränsas av egenskapsbestämmelsen dagvattenhantering (dagv).
Om det finns behov av att låta boskap beta är det möjligt inom markanvändningen NATUR.
Betande boskap kan vara till nytta för såväl naturen som för boskapen.
Park (PARK)
Planförslaget innebär att det föreslås PARK inom delar av planområdet som tidigare har haft
annan markanvändning. Den norra delen i anslutning till parkeringen var enligt gällande plan
parkmark, vilket delvis bekräftas i planförslaget.
Längs med Bruksvägen föreslås PARK istället för kvartersmark för handel. Marken är inte
exploaterad enligt gällande plan utan har för närvarande en parkmiljö och det finns behov av
att bevara träd i anslutning till busshållplatsen. Parkmarken fungerar här som en del av den
tillståndspliktiga zonen som ska finnas i anslutning till Bruksvägen. Den tillståndspliktiga
zonen ska hållas fri från anläggningar och byggnader som kan inverka på trafiksäkerheten.
Det är av vikt vid eventuell bygglovshandläggning att observera den tillståndspliktiga zonen
och att inte tillåta åtgärder inom den tillståndspliktiga zonen som kan inverka negativt på
trafiksäkerheten. Vid avväganden kan Trafikverket remitteras.
Vidare föreslås park i ett stråk mellan kvartersmarken för CH och kvartersmarken för CHE3.
Förändringen har tillkommit sedan samrådsförslaget och innebär att det blir en uppdelning av
den tidigare sammanhängande kvartersmarken (som var en bekräftelse av gällande
detaljplan). Syftet är att skapa ett attraktivt offentligt rum som binder samman anslutningar
för fotgängare och resande med kollektivtrafiken med torget mellan handlarna. Genom att
föreslå park kan en inbjudande parkmiljö skapas mellan framtida näringsidkare, till exempel
restaurang eller café med uteservering som vetter mot parkmiljön och stråket.
Mellan Bruksvägen och kvartersmarken för bostäder föreslås PARK som en buffert mellan
vägen och bostäderna. Marken har användningen idrott (Y) i gällande detaljplan men används
inte enligt den användningen. Marken har istället planterade träd och bedöms lämplig som
parkmark för att på det sättet bevara träden och samtidigt säkerställa att bostäderna hamnar på
tillräckligt avstånd till vägen med hänsyn till trafikbuller.
Parkmarken föreslås även på norra delen av bullervallen och marken i anslutning till
Slottsvägen. PARK föreslås för bullervallen norr om gång- och cykelbanan för att möjliggöra
en annan typ av skötsel av grönområdet till skillnad från bullervallen söder om gång- och
cykelbanan (där planförslaget föreslår naturmark). En annan typ av skötsel föreslås eftersom
det ligger i direkt anslutning till de föreslagna bostäderna. Parkmark föreslås även för det som
idag är en del av gång- och cykelbanan. Det innebär i praktiken ingen förändring av den
befintliga gång- och cykelbanan. Kommunen har valt att göra det eftersom det bekräftar
befintlig gång- och cykelbanan i detaljplan samtidigt som det inte låser sträckningen av gångoch cykelbanan inför framtiden. Gång- och cykel tillåts även inom NATUR, vilket gör
möjliggör för en framtida anslutning mot väg 292 och områdena sydväst om planområdet.
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Mellan kvartersmarken för bostäder och idrottsområdet föreslås PARK för att säkerställa att
det stora björkarna som går längs gång- och cykelbanan bevaras.
Planförslaget medför större ytor av parkmark vilket kommer medföra ett större behov av
skötsel. Delar av marken har skötsel idag trots att det inte är parkmark vilket medför att
förändringen inte blir alltför stor. Den framtida skötseln bör specificeras i en skötselplan. Hur
en skötselplan ska utformas får avgöras av kommunens naturavdelning tillsammans med
gata/park som svarar för driften av allmän plats.
Inom kvartersmarken för centrum och handel (CH) i planområdets norra ände finns en allé av
träd planterade längs det som idag är parkeringsplats. Gällande detaljplan tillåter delvis
verksamhet där men marken har inte exploaterats enligt plan. Det nya planförslaget bekräftar
marken som lämplig. Ett flertal av träden saknar livskraft. Träden har inte växt till sig trots att
flera år gått sedan de planterades. Det indikerar att livsmiljön för träden inte är den bästa, och
kommunen gör bedömningen att det finns andra viktiga träd som bevaras i planförslaget. Träd
som har bättre förutsättningar kan företrädesvis flyttas om så är möjligt. Träden i allén är
biotopskyddade och innan de avverkas/flyttas ska en dispens sökas hos länsstyrelsen.
Angränsande mark är enligt planförslaget PARK vilket medger bra möjligheter om det behövs
kompensationsåtgärder vid en ansökan om dispens från biotopskyddet.

3.7 Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresset ”influensområde för luftrum”, så kallat MSA-område.
Inom influensområdet finns en maximal tillåten totalhöjd. Denna höjd måste respekteras
annars finns risk att påtaglig skada på riksintresset sker.
Inom influensområdet för luftrum ska samtliga plan- och lovärenden remitteras
Försvarsmakten oavsett byggnadshöjd. Utanför riksintresset influensområde för luftrum ska
samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse
alternativt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse) remitteras till Försvarsmakten.
Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000.
Eftersom planområdet är lokaliserat inom influensområde för luftrum skall till följd därav
Försvarsmakten remitteras planförslaget för möjlighet att yttra sig. Angivna höjder för höga
objekt utanför riksintresset kan dock verka vägledande. Det skulle innebära att gränsen för
påverkan på riksintresset i förekommande fall är högre än 45 meter eftersom planområdet är
lokaliserat inom sammanhållen bebyggelse. Även Luftfartsverket bör remitteras.

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för luftrum. Planförslaget bedöms inte ha
någon påverkan på riksintresset eftersom bebyggelsen som tillåts inte är högre än 20 meter
eller väsentligt högre än 20 meter och ligger inom sammanhållen bebyggelse. Planförslaget
remitteras försvarsmakten samt Luftfartsverket.
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3.8 Kulturmiljö
Centrumbebyggelsen inom planområdet tillkom under 1970-talet. Ingen del av den äldre
bebyggelsen inom planområdet finns kvar. Angränsande till planområdet finns bebyggelse
som i boken Tierp tar tillvara beskrivs som en äldre fabriksbyggnad. Den äldre byggnaden
uppfördes 1931 som en del av Örbyhus Syfabrik (Libbarbo 2:34).
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Cirka 80 meter söder om planområdets
gräns finns det en känd fornlämning (Vendel 286:1).

Planförslaget
Planförslaget innebär ingen påverkan på känslig kulturmiljö. Kommunen gör bedömningen att
det inte förekommer kulturhistoriskt viktig bebyggelse eller annan kulturhistoriskt känslig
miljö inom planområdet, samt att närliggande bebyggelse inte påverkas nämnvärt av
planförslaget. Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och endast en känd
fornlämning i planområdets närhet. Den kända fornlämningen är rester av en kvarn, där den
antikvariska bedömningen kan vara inaktuell på grund av den nya kulturmiljölagen. Av det
drar kommunen slutsatsen att risken för att påverka eventuella oupptäckta fornlämningar är
mindre.

3.9 Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som
tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Tillgänglighetskraven regleras i planoch bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR).
Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgänglighet inom kvartersmark och byggnader ligger
hos byggherren. Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgängligheten inom allmän plats
hamnar hos kommunen eftersom det är kommunalt huvudmannaskap. Planområdet är
detaljplanerat sedan tidigare och har kommunalt huvudmannaskap i nuläget.

Planförslaget
Planförslaget är till stor del en bekräftelse av de förhållanden som råder inom planområdet
idag. Planförslaget innebär alltså inte väsentliga ändringar i markanvändning gentemot
gällande plan och dagens förutsättningar för att uppfylla tillgänglighetskrav.
Planförslaget innebär att användningen kvartersmark för bostäder (B) tillåts vilket innebär att
krav på tillgänglighet kommer att ställas på tillkommande bebyggelse, till exempel
utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Inom kvartersmarken är det byggherren som
ansvarar för att tillgänglighetskraven uppfylls. Inom övrig kvartersmark är det respektive
fastighetsägare som ansvarar för att sin verksamhet uppfyller kraven.
Planförslaget bekräftar idrottshallen och ytorna kring idrottshallen genom kvartersmark för
besöksanläggning (R1) med specificering mot rekreation och idrott. Eftersom marken där
boulebanorna tas i anspråk till förmån för kvartersmark för bostäder föreslås det att
boulebanorna flyttas till lämplig plats. Kommunen har identifierat en plats närmare
idrottshallen som en lämplig placering, vilket illustreras i plankartan. Illustrationen är endast
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vägledande. Enligt förslaget placeras de nya boulebanorna inom kvartersmark för
besöksanläggning i nära anslutning till idrottshallen. Närheten till idrottshallen kan öka
tillgängligheten eftersom det där finns omklädningsrum med till exempel handikappanpassade
toaletter.
Kommunen är huvudman för allmän plats. Inom allmän plats är det alltså kommunen som
ansvarar för tillgängligheten. Planförslaget innebär inga hinder till att tillgänglighetskraven
uppfylls i samband med projektering, till exempel för den nya lokalgatan. Inom
användningsområdet GATA möjliggörs för anläggandet av parkeringsplats för
rörelsehindrade med närhet till idrottshallen och badet (genom lokala trafikföreskrifter). Inom
allmän plats för P-PLATS finns möjlighet att tillgodose parkeringsbehov för rörelsehindrade.

3.10 Tegelsmoraån
Tegelsmoraån rinner genom Örbyhus i nord-sydlig riktning. Vattendraget har sitt ursprung
öster om Månkarbo och kallas där Toboån. Vattnet rinner i nordöstlig riktning mot Tobo
varvid det letar sig söderut med riktning mot Örbyhus, se figur 9.

Figur 9: Del av vattendraget Fyrisån-Toboån, här kallad Tegelsmoraån, visad med turkos färg (Lantmäteriet, SMHI, NVDB,
ESRI Inc., 2018).

Norr om Örbyhus mynnar Toboån i Kyrksjön. Från Kyrksjön letar sig vattendraget söderut
genom Örbyhus och vidare mot Vendelsjön. Tegelsmoraån rinner öster om planområdet och
utanför planområdet med ett avstånd om cirka 90-130 meter till planområdets östra delar.
Avståndet till de centrala delarna av planområdet överstiger 250 meter. Tegelsmoraån bedöms
inte påverka planområdets centrala delar, vilket beskrivs mer under avsnittet om
översvämning.
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Vattendraget Fyrisån-Toboån (ID (EU_CD) SE668450-160180), vilket Tegelsmoraån är en
del av, har enligt VISS (Vatteninformationssytem Sverige) måttlig ekologisk status och
uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskrav för vattendraget är god ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus.
Undantag från kvalitetskravet för god kemisk ytvattenstatus är kvicksilver och
kvicksilverföreningar, samt bromerad difenyleter. Undantaget innebär att det ställs mindre
stränga krav för den kemiska ytvattenstatusen vad gäller de nämnda ämnena.

Planförslaget
Planförslaget förväntas inte medföra några större förändringar för Tegelsmoraån. Inom
planförslaget föreslås möjlighet till dagvattenhantering (dagv) med syftet att förbättra
förhållanden i Tegelsmoraån.

3.11 Dagvatten
Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattensystemet. Dagvatten som avleds från
Örbyhus västra delar leds genom en gjuten kulvert, en kulvert som löper genom planområdet.
Kulverten går under södra delen av grusplanen i sydvästra delen av planområdet, vidare under
bullervallen och Slottsvägen innan den mynnar i diket på östra sidan av Slottsvägen. Vattnet
leds sedan genom diket till ett område söder om det gamla reningsverket och därifrån vidare
till Tegelsmoraån.
Inom planområdets kvartersmark finns ett ledningssystem med brunnar som avvattnar de
större hårdgjorda ytorna. Dagvattnet leds genom ledningarna till kulverten. De delar av
planområdet som inte avvattnas via ledningssystemet saknar hårdgjorda ytor och består
istället till största del av gräsmattor med viss plantering eller annan typ grönytor, alternativt
grusade ytor.

Planförslaget
Planförslaget innebär inte några förändringar för dagvattenhanteringen inom kvartersmarken.
Befintligt ledningsnät hanterar dagvattnet inom kvartersmark. Planförslaget möjliggör för
dagvattenhantering inom naturmarken öster om Slottsvägen/Dannemoravägen inom
användningsbestämmelsen NATUR genom egenskapsbestämmelsen dagv – utrymme för
dagvattendammar. Dagvattenhanteringens syfte är att fördröja och rena det dagvatten som
genom kulvertar avleds från Örbyhus västra delar. Följande avsnitt beskriver den
planbestämmelse som säkerställer att planförslaget kan genomföras.
Dagvattendammar (dagv)
Planförslaget föreslår markanvändningen NATUR på del av fastigheten Libbarbo 8:1 i
planområdets östra del. Användningen NATUR kompletteras med egenskapsbestämmelsen
dagv – utrymme för dagvattendammar, vilket ger möjlighet till dagvattenhantering inom del
av naturområdet på Libbarbo 8:1.
Dagvattenhanteringen som avses är dagvattendammar som ansluts mot befintligt system
(dike) och avser fördröja och rena vattnet. Hur dagvattendammen eller dagvattendammarna
utformas anges inte i detaljplanen utan är en utformningsfråga.
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Naturmarken inom östra delen av Libbarbo 8:1 gränsar till fastigheten där det tidigare
reningsverket låg. Det medför att rening av dagvattnet genom infiltration bedöms som
olämpligt. Läs mer under förorenad mark och dagvattendammar under avsnittet om risk.

3.12 Geoteknik
Ramböll levererade 2018-06-05 en geoteknisk utredning. Teknisk PM och markteknisk
undersökningsrapport (MUR) bifogas planhandlingarna. Utredningen genomfördes under
våren 2018. Undersökningsområdet är indelat i tre delområden, se figur 10.

Figur 10: Bilden visar ett utsnitt ur geoteknisk PM och utredningens tre delområden markerat. Gränserna är ungefärliga
(Ramböll 2018).

Inom område 01 består marken av varierande finsediment med en mäktighet på 1-1,5 meter.
Under lagret med finsediment finns ett lager med friktionsjord på förmodat berg med en
mäktighet av cirka 2-3 meter. Finsedimenten har i huvudsak låg till medelhög fasthet medan
friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
Inom område 02 och 03 består marken av ett lager fyllning med grus, sand och silt med en
mäktighet som varierar mellan 1-2 meter. Under fyllningen finns ungefär 1,5 till 4 meter
finsediment. Mäktigheten och jorddjupen med finsediment ökar från väster till öst.
Finsedimentens fasthet kan klassificeras som extremt låg till mycket låg i den övre delen av
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lagret och övergår därefter till ett lager med låg till medelhög fasthet. Under finsedimenten
finns lager av friktionsjord på berg med mäktigheter mellan cirka 1-3 meter. Friktionsjorden
har hög till mycket hög lagringstäthet. I en punkt påträffades siltig gyttjig lera innan stopp
mot berg erhölls vid cirka 5 meters djup.
Enligt jorddjupskartan från Sveriges geotekniska undersökning (SGU) indikeras att djup till
berg kan variera mellan 3-5 meter. Inga jord-bergsonderingar har genomförts för att fastställa
djup till berg. Vid hejarsondering har stopp erhållits vid på nivåer vid djup varierande mellan
2,9 och 5,5 meter under markytan. Tidiga stopp med hejarsondering indikerar förekomst av
block i fyllningen. Grundvattennivån varierar mellan cirka +24,5 och +25, vilket motsvara
cirka 2-3 meter under markytan.
Generellt bedöms inga stabilitetsproblem föreligga inom området. Stabilitetsförhållanden ska
verifieras vid schaktning i anslutning till befintlig vall liksom vid permanenta förändringar i
topografin på och runt vallen. I slänter bör jordar av silt täckas för att förhindra erosion.
Inom område 01 är grundläggningsförutsättningarna som goda. Inga förstärkningsåtgärder
bedöms behövas. Inom område 02 och 03 är grundläggningsförhållandena sämre på grund av
lösa lager finsediment och risk för sättningar vid belastning. Eftersom finsedimentens
mäktighet varierar från väst till öst finns också risk för ojämna sättningar. Grundläggning av
byggnader kan komma att kräva grundförstärkningsåtgärder. För mer information, se bifogat
geoteknisk PM samt geoteknisk markundersökningsrapport (MUR).

Planförslaget
Planförslaget innebär att ny bebyggelse tillåts. Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga
avseende risk och säkerhet. Den geotekniska utredningen bekräftar att planförslaget är
genomförbart med förutsättningen att det kan komma att krävas grundförstärkningsåtgärder.

3.13 Radon
I samband med den geotekniska undersökningen (Ramböll, 2018) har radonmätningar utförts
i 14 punkter inom området för undersökningen. Vid undersökningen uppmättes radonvärden
mellan 2-34 kBq/m3 vilket gör att marken ska klassas som normalradonmark.

Planförslaget
Planförslaget innebär att ny bebyggelse tillåts inom mark som klassas som normalradonmark.
För normalradonmark rekommenderas att ny bebyggelse uppförs ”radonskyddande”. Mer
information finns att läsa i den tillhörande geotekniska utredningen. Rekommenderat
radonskydd vid nybyggnad finns att läsa i Statens planverk rapport 59:1982 samt i
Byggforskningsrådets rapport G14:1990.

3.14 Samhällsservice
Planområdet är en del av Örbyhus centrum. Inom planområdet finns matbutik, restaurang och
viss sällanköpshandel. Det finns även badhus och idrottshall. Inom gångavstånd från
planavståndet finns skola, förskola och bibliotek.
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Planförslaget
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa effekter för samhällsservicen. Planförslaget
innebär en möjlig minskning av kvartersmark för handel inom den del av planområdet som
ligger norr om parkeringsplatsen, samt undantar möjligheten att anlägga en drivmedelsstation.
Det ska dock nämnas att marken inte har exploaterats enligt gällande plan, varvid det
fortfarande finns outnyttjade byggrätter. I och med planförslaget får den delen av
kvartersmarken en bredare användning i form av centrum och handel (samt återvinning).
Exploateringen av bostäder i direkt anslutning till centrum anses öka kundunderlaget för
handeln i centrum vilket bidrar till att stärka positionen för handeln inom orten. Planförslaget
föreslår en ny placering av återvinningsstationen inom kvartersmarken i centrum vilket kan
anses vara en del av samhällsservicen.

3.15 Kollektivtrafik
Örbyhus har god försörjning med kollektivtrafik. Busshållplats finns inom planområdet på
Bruksvägen. Hållplats finns även vid Uppsalavägen (Örbyhus skola) i nära anslutning till
planområdet.
Hållplatsen vid Bruksvägen (även kallad Örbyhus köpcentrum) trafikeras av linjerna 514
(Vendel, Björklinge, Uppsala) och 817 (Österbybruk, Gimo). Hållplatsen har väderskydd.
Utanför planområdet finns hållplatsen vid Uppsalavägen (Örbyhus skola). Hållplatsen är
avsedd för skolskjuts och trafikeras av linjerna 514 (Vendel, Björklinge, Uppsala) samt linje
524 (Hillebola, Skärplinge).
Från planområdets norra delar är det cirka 250 meter till järnvägsstationen. Järnvägen är en
del av ostkustbanan men järnvägsstationen trafikeras endast av tåg från Trafik och samhälle
UL (vilket är en del av Region Uppsala), men inte av SJ. Där finns även av busshållplats, som
dock trafikeras av samma linjer som hållplatsen vid Bruksvägen (linje 514, 517, 524, 817).
Det bör noteras att information gällande busslinjer och övrig kollektivtrafik kan komma att
ändras under arbetet med planförslaget samt när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Informationen ska endast ses som vägledande. En detaljplan svarar endast för ändringar i den
fysiska miljön, inte kollektivtrafiken.

Planförslaget
Planförslaget medför inga förändringar för kollektivtrafiken vad gäller förutsättningar och
förhållanden i den fysiska miljön. Busshållplatsen inom planområdet är befintlig.
Planförslaget medför att busshållplatsen hamnar inom allmän plats. Planförslaget har ingen
direkt inverkan på kollektivtrafiken, till exempel vilka hållplatser som trafikeras av vilka
linjer.
Planförslaget kan i ett annat avseende medföra ett mer välbesökt centrum samt att boende
inom planområdet bidrar till ett ökat användande av kollektivtrafiken och därmed ett bättre
underlag för fler resande med kollektivtrafiken.
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4. RISK
4.1 Förorenad mark
Inom planområdet finns endast en indikering enligt länsstyrelsens databas över misstänkta
förorenade områden, det så kallade EBH-stödet. I närheten av planområdet finns ytterligare
tre indikeringar på misstänkta föroreningar, eller vad som kan kallas möjliga riskobjekt. För
en överblick, se figur 11.

Figur 11: Bilden visar planområdet samt misstänkta förorenade områden markerat med svarta punkter.

Den fastighet inom planområdet som misstänks vara förorenad är Libbarbo 1:179. Enligt
länsstyrelsens databas ska det ha bedrivits verksamhet i form av bilverkstad. Kommunen har
information om att den verksamhetsutövare som anges som upphov till den förorenade
marken aldrig har bedrivit verksamhet i Örbyhus. Verksamhetsutövaren har endast haft
bilverkstad i Ullfors samt i Tierp. Libbarbo 1:179 är en del av den gamla detaljplanens
användningsområde för idrott och rymmer Vendelbadets anläggningar. Libbarbo 1:179 ägs i
dagsläget av kommunen. Historiska flygfoton (tagna inom spannet 1955-1967) visar att
Libbarbo 1:179 tidigare har haft öppen mark/odlingsmark utan bebyggelse. Därefter invigdes
Vendelbadet år 1969. Att det förekommit bilverkstad inom fastigheten bedöms som felaktig
information. Kommunen har delgett länsstyrelsen information om historiken.
Sydväst om planområdet inom fastigheten Libbarbo 1:63 låg det tidigare en
bilserviceanläggning med drivmedelsförsäljning. Marken har sedan den lades ner planlagts
och är numera bebyggd med äldreboendet Vendelgården. Den första etappen av Vendelgården
uppfördes under åren 1956-57.
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I närheten av planområdets norra del ligger fastigheten Libbarbo 2:72. På Libbarbo 2:72 har
det under överskådlig tid bedrivits verksamhet i form av handelsträdgård/plantskola. Inom
framförallt äldre handelsträdgårdar är det vanligt förekommande att olika typer av
bekämpningsmedel som idag är förbjudna har använts. Bekämpningsmedlen kan finnas kvar i
marken och därför är handelsträdgårdar identifierade som riskobjekt.
Inom fastigheten Libbarbo 2:135 i anslutning till planområdets nordöstra delar låg Örbyhus
reningsverk innan det revs 2009. Reningsverket slutade användas december 2007 efter det att
överföringsledningar till Tierps reningsverk stod klara att användas.
Planområdet bedöms inte påverkas av de identifierade misstänkta föroreningarna. En
miljöteknisk markundersökning har genomförts för att utreda om det förekommer eventuella
okända föroreningar inom planområdet.
Den miljötekniska markundersökningen genomfördes under våren 2018 av Ramböll.
Utredningen har inte undersökt hela planområdet utan har begränsats till de delar där
planförslaget möjliggör för ny bebyggelse. För en bild som visar var provpunkterna har
placerats, se figur 12.

Figur 12: Provpunkter från den miljötekniska markundersökningen markerade med svart text (Ramböll, 2018).

Bilden visar utredningens provpunkter markerade med svart text. Bilden visar även
handelsträdgården och växthus markerad med en blå ring.
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Utredningen visar att det i en provpunkt (RAM1806) förekommer vad som misstänks vara
”Dannemoragrus”. Analys har visat att det är metallförorening (arsenik, kobolt, koppar och
bly) i halter som överskrider riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).
Föroreningen lokaliserades 1, 6 meter under ytan. Rekommendationen i utredningen är att
föroreningen avgränsas och att ytterligare jordprover tas i närheten samt att grundvattnet
undersöks inför en kommande exploatering. Jordmassor bör vid en kommande exploatering
fraktas till godkänd mottagningsanläggning. Jordmassor som innehåller förorenade massor
kan inte återanvändas som fyllningsmassor.
I övriga punkter (RAM1801-RAM 1805) understiger samtliga parametrar riktvärden för KM
(känslig markanvändning). Utredningen bedömer att det inte finns behov av ytterligare
undersökning avseende föroreningar. Utredningen bifogas planhandlingarna.

Planförslaget
Planförslaget innebär att en del av fastigheten Libbarbo 8:1 planläggs för markanvändningen
CHE3, det vill säga mark som tillåter centrumverksamhet, handel och teknisk anläggning för
återvinning. Trots att marken enligt gällande detaljplan är planlagd för motsvarande
verksamhet har marken har inte exploaterats. Planförslaget innebär att BC1 (bostäder och
centrum) föreslås för en del av fastigheten Libbarbo 8:1, den del som är närliggande till
fastigheten Libbarbo 2:72 (handelsträdgård). Planförslaget innebär även att det tillåts
dagvattenhantering inom NATUR på den del av Libbarbo 8:1 som angränsar till fastigheten
Libbarbo 2:135, fastigheten där reningsverket låg innan det revs.
Sammanfattningsvis, planområdet bedöms endast till viss grad vara påverkat av förorenad
mark. Planförslaget bedöms genomförbart enligt nuvarande utformning med hänsyn till risk
och hälsa. Endast en provpunkt indikerar att förorenad mark förekommer. Övriga provgropar
visar inga tecken på föroreningar. Kommunen har tidigare redogjort för den misstänkta
föroreningen inom Libbarbo 1:179, vilket bedöms vara någon form av administrativt fel.
Dagvattenhanteringen bedöms påverka vattenkvaliteten i Tegelsmoraån positivt, och anses
inte medföra en ökad risk för försämrad grundvattenkvalitet eftersom det inte är aktuellt med
infiltration.
Centrum/handel/återvinning (CHE3)
Den miljötekniska markundersökning som genomfördes under 2018 (Ramböll) har visat att
det förekommer misstänkt ”Dannemoragrus” i en av provpunkterna, RAM1806. Eftersom
äldre flygbilder visar att punkten för provgropen överensstämmer med platsen för en
komplementbyggnad misstänker kommunen att gruset är av ringa omfattning.
Komplementbyggnaden tillhörde troligtvis bostadsbebyggelsen som fanns där innan Örbyhus
centrum etablerades. Gruset misstänks vara någon form av bärlager under mark, vilket verkar
överensstämma med det djup som utredningen visar att gruset ligger på och markens
beskaffenhet i övrigt. Gällande plan tillåter markanvändningen H, det vill säga handel.
Marken har inte exploaterats enligt gällande plan.
Syftet med att bekräfta markanvändningen H (handel) samt att föreslå C (centrum) och tillåta
återvinning (E3) i nya planförslaget är dock att det ska vara möjligt att exploatera, vilket
innebär att föroreningen måste hanteras. Kommunen har valt att lösa det genom att belägga
marken med ett villkor för lov, vilket innebär att startbesked för nybyggnation inte får ges
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förrän den identifierade markföroreningen inom fastigheten har åtgärdats samt att åtgärden
ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten. Kommunen gör bedömningen att marken även
fortsättningsvis är lämplig för typen av markanvändning som planförslaget föreslår och som
gällande plan tillåter. Kommunen baserar sin bedömning på att föroreningen enligt
utredningen inte är i behov av akut åtgärd eftersom den ligger tillräckligt djupt. Utredningen
visar att föroreningen ligger på över en meters djup. Det kan dock föreligga risk vid
exploatering, vilket hanteras genom villkor för startbesked och förutsättningen att
föroreningen måste åtgärdas innan marken ianspråktas.
Bostäder/centrum (BC1)
Den miljötekniska markundersökningen (2018) bekräftar att marken där planförslaget tillåter
markanvändning BC1 (bostäder och centrum) inte är förorenad. Marken för bostäder ligger i
nära anslutning till handelsträdgården på Libbarbo 2:72. Två av utredningens provpunkter har
placerats nära handelsträdgården för att se om det eventuellt har spridits några föroreningar.
Utredningen visar att det inte förekommer några föroreningar inom den delen av Libbarbo
8:1. Fastigheten Libbarbo 2:72 har inte undersökts men ingår heller inte i planområdet. De två
fastigheterna har sedan länge varit avgränsade från varandra genom Bruksvägen. Kommunen
drar slutsatsen att eventuella föroreningar från handelsträdgården inte har spridit sig till
planområdet.
Dagvattendammar (dagv)
Planförslaget föreslår som tidigare nämnts markanvändningen NATUR på del av fastigheten
Libbarbo 8:1 i planområdets östra del. Egenskapsbestämmelser som ger möjlighet till
dagvattenhantering (dagv) föreslås inom del av naturområdet på Libbarbo 8:1, vilket syftar till
att möjliggöra anläggandet av en eller flera dagvattendammar inom naturområdet.
Dagvattendammens syfte är att fördröja och rena det dagvatten som genom kulvertar avleds
från Örbyhus västra delar. Kulverten övergår i ett öppet dike på östra sidan av Slottsvägen.
Diket går genom naturområdets södra del. Dagvattnet rinner i väst-östlig riktning genom diket
innan det sedermera mynnar i Tegelsmoraån.
Den del av Libbarbo 8:1 som gränsar till Libbarbo 2:135 består av åkermark i träda. Parallellt
med fastighetsgränsen på Libbarbo 8:1 går ett dike. Diket börjar vid infarten till fastigheten
Libbarbo 2:135. Avståndet mellan diket och fastighetsgränsen är ungefär 13 meter, och
marken släntar ner mot diket. Närheten till det före detta reningsverket på fastigheten
Libbarbo 2:135 har medfört vissa frågetecken kring huruvida marken är lämplig för
dagvattenhantering.
Eventuella föroreningar från den verksamma tiden som reningsverk misstänks inte föreligga.
Processvatten (bräddavlopp) från driften av reningsverket har släppts ut i Tegelsmoraån via
rör eller kulvert parallellt med järnvägsspåren på nordöstra delen av fastigheten Libbarbo
2:135.
Reningsverket på Libbarbo 2:135 revs år 2009. Det saknas utförlig dokumentation från
rivningen av reningsverket. Den dokumentation som har återfunnits indikerar att
rivningsmassorna har transporterats till bland annat Gatmot, kommunens deponi.
Rivningsmassor av betong från bassängerna begravdes och täcktes på platsen. Det finns inte
några uppgifter om att något annat material har lämnats kvar. Det finns heller inga uppgifter
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på att rivningsmassor har mellanlagrats på fastigheten Libbarbo 2:135, men det kan heller inte
uteslutas. Det har inte konstaterats att det förekommer föroreningar från mellanlagrade
rivningsmassor.
Marken inom planområdet består av lerjordar, vilket betyder att permeabiliteten bör vara låg.
Eftersom markens permeabilitet är låg bör infiltrationen vara begränsad. Eftersom eventuella
föroreningar skulle kunna spridas vid infiltration av dagvatten är det inte lämpligt med någon
typ av anläggning som ökar infiltrationen i närheten av det gamla reningsverket. Det kan dock
inte förbises att viss infiltration sker där idag, givet rådande förhållanden.
Enligt planförslaget tillåts dagvattenhantering inom del av Libbarbo 8:1. En egenskapsgräns
avgör var dagvattenhanteringen är tillåten. Egenskapsgränsen tangerar aldrig det dike som
ligger i nära anslutning till fastigheten Libbarbo 2:135. Dagvattnet ska fördröjas innan det
släpps ut i Tegelsmoraån, ett vattendrag som har vissa översvämningsproblem nedströms. I
samband med fördröjningen av dagvattnet kan rening ske genom sedimentering eller genom
växtlighet i dagvattendammen. Möjligheter till fördröjning och rening kan ske utan att
infiltrationen av dagvatten ökar. Infiltration av dagvatten bedöms som olämpligt med hänsyn
till att det har legat ett reningsverk i närheten.
Egenskapsbestämmelsen dagv (utrymme för dagvattendammar) specificerar inte vilken typ av
lösning som tillåts. Samtidigt är dagvattenhantering med hjälp av infiltration inte en realistisk
lösning sett till markens beskaffenhet, det faktum att det är mark med låg permeabilitet. Hur
dagvattenhanteringen utformas får avgöras vid projektering. Planbestämmelserna syftar
endast till att möjliggöra dagvattenhantering.

4.2 Brand
Planområdet ligger i ett område där räddningstjänsten (Uppsala brandförsvar) har en insatstid
över tio minuter. Det innebär att räddningstjänsten inte kan tillgodoräkna bärbara stegar som
en utrymningsväg från byggnader med mer än tre våningar, vilket regleras i BBR 5:13 och
5:323 (Boverkets byggregler).

Planförslaget
Planförslaget tillåter bebyggelse med upp till tjugo meters byggnadshöjd, vilket motsvarar
ungefär sex våningar. Eftersom planförslaget tillåter bebyggelse över tre våningar måste
utrymningen lösas på annat sätt. En lösning kan till exempel vara genom att bygga säkra
trapphus.

4.3 Buller
Inga verksamheter som kan medföra störning genom buller finns inom eller i närheten av
planområdet. Under avsnittet för trafik redovisades antalet fordonsrörelser på närliggande
vägar med årsdygnstal (ÅDT). Eftersom andelen trafik är förhållandevis låg och att det finns
en befintlig bullervall dras slutsatsen att planområdet inte påverkas av trafikbuller.
Trafikverket tog under 2012 fram en bullerkartering för järnvägen på ostkustbanan. För ett
utsnitt ur karteringen, se figur 13.
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Figur 13: Bilden visar buller från ostkustbanan redovisat i Lden (Trafikverket).

Trafikverkets kartering har tagits fram av Ramböll och avser trafik på järnvägen mellan Tierp
och Uppsala under 2011. Det innebär att den del av ostkustbanan som passerar Örbyhus ingår
i karteringen. Utsnittet ur karteringen i figur 13 visar att endast en del av planområdet är
påverkat av buller. I princip hela området öster om Slottsvägen visade sig påverkat av buller,
vilket representeras av gul markering. Av området väster om Slottsvägen är endast en liten del
exponerat av buller från järnväg, även här representerat med gul markering. Den gula färgen
indikerar att bullret uppgår till mellan 55-65 Lden, vilket är medelnivån sett över 24 timmar.
Användningen av Lden innefattar även ett påslag av 5 dB (kväll) eller 10 dB (natt) beroende
på vilken tid på dygnet det avser. Bullerkarteringen ger en fingervisning av järnvägens
påverkan på bullersituationen i anslutning till planområdet.

Planförslaget
Planförslaget innebär att bostäder möjliggörs i nära anslutning till Slottsvägen (väg 716) och
Bruksvägen (väg 719). Bostäderna bedöms inte påverkas av trafikbuller i den utsträckningen
att åtgärder måste vidtas.
En bullerutredning har inte tagits fram. Det är platsens komplexitet och förutsättningar som
avgör om en bullerutredning måste tas fram. Kommunen har funnit tillräckligt stöd i
handledning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Boverket för att göra
bedömningen att en bullerutredning inte är nödvändig för att säkerställa att planförslaget är
genomförbart med hänsyn till trafikbuller. Kommunen har även gjort en simulering av
bullernivåer utmed Bruksvägen.
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Marken mellan vägarna och kvartersmarken för bostäder består av mjuk mark (gräs) vilket
säkerställs i planförslaget genom allmän platsmark och park. Mjuk mark verkar dämpande för
buller. Slottsvägen är den mer trafikerade av de två vägarna. Mellan kvartersmarken och
Slottsvägen finns en befintlig bullervall. Avståndet till vägen fungerar som en buffert.
Bostäder tillåts inte inom hela kvartersmarken utan styrs med hjälp av prickad mark, mark
som ej får bebyggas, och korsmark, mark som endast får bebyggas med
komplementbyggnader.
De nya bostäderna beräknas innebära 250-350 nya trafikrörelser sett till exploateringens
storlek. Outnyttjade byggrätter för handel finns i centrum enligt gällande plan. Byggrätterna
bekräftas delvis, vilket skulle kunna medföra en ökning mot rådande förhållanden, men är
trots det en minskning enligt vad gällande plan tillåter.
Med hjälp av Boverkets broschyr ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” kan en uppskattning av
trafikbullret göras. Enligt siffror från nationella vägdatabasen har Slottsvägen 1001-2000 i
årsdygnstrafik (ÅDT) och Bruksvägen 501-1000 i ÅDT för totaltrafik. En kommande
exploatering som medför en ökning av trafiken betyder att en uppräkning av siffrorna bör
göras, till exempel 250-350 trafikrörelser extra. Hastighetsbegränsningen för Bruksvägen är
50 km/h och för Slottsvägen 50 km/h. Avståndet till kommande bostadsbebyggelse (gränsen
för byggrätten) är över 20 meter från Bruksvägens mitt och över 40 meter från Slottsvägens
mitt.
Enligt diagrammet i Boverkets broschyr ger cirka 900 trafikrörelser en ljudnivå om 53 dBA
vid tjugo meter från vägens mitt (Bruksvägen) och 50 km/h. En fördubbling till 1800
trafikrörelser skulle med samma förutsättningar ge en ljudnivå om 56 dBA. Hänsyn kan även
tas till att mjuk mark förekommer men det ger en tämligen liten effekt på avstånd mindre än
20 meter. Vid 40 meter från vägens mitt (Slottsvägen) antas 5500 trafikrörelser ge 55 dBA.
Kommunen har även tagit fram en simulering av buller vid Bruksvägen, se figur 14.
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Figur 14: Simulering av trafikbuller utmed Bruksvägen (Tierps kommun 2019).

Resultaten av simuleringen visar att marken för de tillkommande bostäderna inte utsätts för
oacceptabla bullernivåer. Simuleringen visar att ekvivalentnivå uppgår till cirka 50 dBA. Inte
heller maxnivå anses vara ett problem eftersom det uppgår till cirka 68 dBA.
Sammantaget förväntas inte den ökade trafiken efter planområdets fulla utbyggnad enligt
planförslaget vara av den mängden att det skulle medföra en betydande ökning av trafikbuller.
Buller från järnvägen bedöms inte ha sådan påverkan på planområdet att det kan anses vara
olämpligt för att bebyggas med bostäder såvida de bostäderna ligger väster om Slottsvägen.
Enligt planförslaget planeras bostäder väster om Slottsvägen och bedöms inte påverkas av
trafikbuller från järnvägen.
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4.4 Översvämning
Ingen del av planområdet ligger i direkt anslutning till Tegelsmoraån. Planområdets östra
delar ligger mellan 90 och 130 meter ifrån ån. Mellan planområdet och ån finns naturmark.
Tegelsmoraån riskerar att svämma över under snösmältningen på våren. Under våren 2018
drabbades Örbyhus med omnejd av rejäla översvämningar. Stora områden uppströms (norr
om Örbyhus) samt stora områden nedströms (söder om Örbyhus i anslutning till Vendelsjön)
svämmades över. Vintern 2017-2018 var snörik, med mycket smältvatten till följd. Trots det
påverkades inte planområdets östra delar nämnvärt. Övriga delar av planområdet påverkades
inte alls.

Planförslaget
Planförslaget bedöms inte påverkas av eventuell översvämning av Tegelsmoraån. De delar av
planområdet som eventuellt kan påverkas av en översvämning har i planförslaget
markanvändningen NATUR, vilket inte anses känsligt för översvämning. Markanvändningen
NATUR är en bekräftelse av befintliga förhållanden.
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5. BESKRIVNING AV PLANBESTÄMMELSER
Följande avsnitt redovisar detaljplanens innehåll genom att beskriva de planbestämmelser
som utgör en del av plankartan. Det är plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet
och det är planbestämmelserna i plankartan som gäller vid till exempel prövning av lov.
Planbeskrivningen ska i sin tur verka som stöd vid tolkningen av planbestämmelser i
plankartan.

5.1 Användningsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse
B

Formulering
Bostäder

C

Centrum

Beskrivning
Bestämmelsen bostäder (B) tillåter
bebyggelse för bostäder av varaktig
karaktär. Även gruppbostäder och liknande
typer av boenden får förekomma så länge
som vårdinslaget inte är att anse som för
stort. Inom användningen tillåts även
bostadskomplement av olika slag, till
exempel sophus, garage, carport eller
parkering. Bestämmelsen är inte preciserad.
Det innebär att bestämmelsen anger att
bostäder får förekomma men bestämmelsen
specificerar inte vilken typ av bebyggelse
som tillåts, till exempel flerbostadshus. Det
är inte möjligt att reglera upplåtelseform i
detaljplan.
Bestämmelsen centrum (C) tillåter en
kombination av olika verksamheter. Det är
en samlingsanvändning och lämplig att
använda där syftet är att det ska finnas en
blandning av verksamheter, och på så sätt
samla sådan verksamhet som bör ligga
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många människor. Bestämmelsen tillåter
handel men om huvudändamålet är handel
bör det kombineras med användningen
handel (H), vilket är fallet inom delar av
Örbyhus centrum. Bestämmelsen saknar
precisering, vilket ger en flexibel detaljplan.
Precisering bör bara användas om det finns
skäl för det.
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C1

Centrumverksamhet
endast tillåten i
bottenvåning

H

Handel

R1

Besöksanläggning,
rekreation och idrott

E1

Teknisk anläggning,
transformator

Bestämmelsen centrum (C1) tillåter
centrumverksamhet med en precisering av
tillåten verksamhet. Preciseringen C1
innebär att centrumverksamhet endast är
tillåten i bottenvåning. Indexsiffran medför i
och med det en begränsning. Preciseringen
syftar till att begränsa centrumverksamheter
till bottenvåning eftersom huvudsyftet är
bostäder. Bestämmelsen C1 innebär att
centrumverksamhet får förekomma, men det
betyder inte att det måste förekomma.
Planbestämmelsen syftar inte till att
förhindra bostäder. Bostäder är alltså tillåtet
i bottenvåning eftersom B saknar
begränsning.
Bestämmelsen handel (H) används för att
reglera områden för handel med varor och
tjänster. Dagligvaruhandel och
sällanköpshandel ingår i användningen.
Bestämmelsen saknar precisering eftersom
det krävs skäl av betydande vikt för att göra
begränsningar inom handel. Bestämmelsen
avser dock inte partihandel, vilket bör
placeras inom användningen industri (J)
eller i vissa fall verksamheter (Z).
Bestämmelsen besöksanläggning (R)
används för områden där det förekommer
verksamheter som riktar sig till besökare, till
exempel idrotts- och sportanläggningar.
Användningen betecknas med R och bör
preciseras med hänsyn till
omgivningspåverkan. Preciseringen för
Örbyhus centrum är rekreation (R1), vilket
avser aktiviteter som syftar till att tjäna som
rekreation och idrott.
Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att säkerställa att det
finns utrymme för en transformator som ska
försörja området med ström. Preciseringen
transformator innebär att endast den
användningen är tillåten. Skyddsavstånd
regleras med hjälp av användningsområdets
storlek.
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E2

Teknisk anläggning,
datakommunikation

E3

Teknisk anläggning,
återvinning

Z

Verksamhetsområde

Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att säkerställa att det
finns utrymme för teknisk anläggning som
möjliggör en försörjning av området med till
exempel internet. Preciseringen
datakommunikation innebär att den endast
den användningen är tillåten. Det ska dock
noteras att datakommunikation avser ett
större begrepp, vilket inte låser detaljplanen
och användningen mot vad som är aktuellt i
dagsläget (fiber).
Bestämmelsen avser teknisk anläggning.
Området syftar till att möjliggöra för en ny
placering av befintlig återvinningsstationen
inom planområdet. Preciseringen
återvinning begränsar möjligheterna till
andra användningar inom användningen
teknisk anläggning. Bestämmelsen
kombineras i planförslaget med
användningen CH. Avsikten är att
möjliggöra för en placering av
återvinningsstation inom kvartersmarken
men att inte låsa användningen långsiktigt i
detaljplan. Framtida behov, vare sig det
gäller behov av kvartersmark för centrum
och handel eller lösningar för återvinning
kan se annorlunda ut.
Användningen verksamhetsområden
används för de områden som har eller
kommer ha en variation av verksamheter.
Endast verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan avses.

5.2 Användningsbestämmelser för allmän platsmark
Bestämmelse
VÄG

Formulering
Trafik i området

Beskrivning
Bestämmelsen VÄG avser vägar för
motordriven fordonstrafik som ingår i det
sammanhängande vägnätet, till exempel
genomfartsvägar. Bestämmelsen avgör inte
vem som är väghållare.
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GATA

Lokal trafik i området

CYKEL

Cykeltrafik

GÅNG

Gångtrafik

P-PLATS

Parkeringsplats

Bestämmelsen GATA avser gator för
motordriven fordonstrafik såväl som gångoch cykeltrafik. Användningen används
främst för de gator som avser trafik som har
målpunkt vid gatan. Bestämmelsen tillåter
vanliga trafikanordningar. Planförslaget
saknar egenskapsbestämmelser som
föreskriver var trafikanordningar
förekommer, eller hur utformning av
trafikanordningar ska se ut. Utformningen
av gatan bör vara sådan att den leder till låg
hastighet och hög säkerhet, och bör följa
VGU (vägar och gators utformning).
Parkering inom gaturummet specificeras inte
med egenskapsgränser eftersom vara en
utformningsfråga. Parkering och
parkeringsplats kan anordnas inom
gaturummet där det anses lämpligt och följer
eventuella krav på utformning.
Bestämmelsen CYKEL innebär att marken
endast får användas för cykel- och
mopedtrafik såtillvida inte annan
användning specificeras (i det här fallet
GÅNG). Trafikregleringar är inte lämpligt
att göra i en detaljplan. Trafikregleringar bör
företrädesvis regleras genom lokala
trafikföreskrifter.
Bestämmelsen GÅNG innebär att gångvägar
och gångtrafik särskiljs ifrån andra
trafikanvändningar. Användningen används
när inga andra trafikslag ska tillåtas
såtillvida inte en annan användning
specificeras (i det här fallet CYKEL)
alternativt regleras genom lokala
trafikföreskrifter.
Bestämmelsen P-PLATS är avsedd att
användas inom allmän plats där det är tillåtet
att anordna parkering för alla typer av
fordon. Ingen precisering föreslås.
Parkeringsregler är inget som regleras i
detaljplan, utan planbestämmelsen syftar
endast till att säkerställa att parkering får

Tillväxt & samhällsbyggnad
92

51(59)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
PLANBESKRIVNING - ANTAGANDEHANDLING

PARK

Park, gång- och cykelväg
får anläggas

NATUR

Natur, gång- och cykelväg
får anläggas

TORG

Torg

förekomma. Planförslaget styr heller inte
utformningen av parkeringsplatsen.
Bestämmelsen PARK används för att reglera
användningen där det föreslås grönområden
som helt eller delvis är anlagda och kräver
skötsel. Användningen PARK förutsätter
skötsel av området enligt skötselplan eller
enligt ortens sed. Bestämmelsen tillåter även
att gång- och cykelväg anordnas men
specificerar inte var.
Bestämmelsen NATUR används för att
reglera användningen av naturmark, vilket
avser friväxande grön- och skogsområden
som inte är anlagda och inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom viss städning.
Genom användningen NATUR kan
kommunen säkerställa att ett område
bevaras som naturmark. Vissa funktioner
och anläggningar ingår i NATUR men om
det är viktigt för planens syfte kan
funktioner och placering regleras med
egenskapsbestämmelser, till exempel
dagvattenhantering (dagv). Bestämmelsen
tillåter även att gång- och cykelväg anordnas
men specificerar inte var.
Bestämmelsen TORG avser olika typer av
torg och tillhörande verksamheter. Torget,
platsen och verksamheterna ska vara avsett
för ett allmänt behov, till exempel
torghandel eller sådan bebyggelse som kan
anses tjäna syftet med torget. Torget kan
användas för andra ändamål, till exempel
evenemang. Grundprincipen är dock att torg
endast tillfälligt får upplåtas för enskild
verksamhet avseende speciella arrangemang.
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5.3 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bestämmelse

Formulering
Prickmark – marken får ej
förses med byggnad

Korsmark – endast
komplementbyggnader får
placeras inom korsmark.
Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 3,5
meter. Byggnad ska
placeras minst 1,0 meter
från fastighetsgräns.

e1 20

Största byggnadsarea är
20 % av fastighetsarean
inom
användningsområdet.

Beskrivning
Bestämmelsen säkerställer att marken inte
bebyggs där det av olika skäl anses
olämpligt att uppföra byggnad. Det kan vara
av en anledning eller en kombination av
anledningar, till exempel underjordiska
ledningar, närhet till fastighetsgräns eller
för att en byggnad skulle förhindra sikten
vid en gatukorsning. Bestämmelsen syftar
till att förhindra byggnader, men inte
byggnadsverk som till exempel
parkeringsplatser, plank eller staket.
Bestämmelsen säkerställer att marken inte
bebyggs med huvudbyggnad.
Bestämmelsen möjliggör dock för att
marken ska kunna bebyggas med
komplementbyggnader, till exempel sophus,
carport eller garage. Byggnadernas höjd
begränsas med bestämmelse om högsta
tillåtna byggnadshöjd. Bestämmelsen anger
även att byggnad måste placeras minst 1,0
meter från fastighetsgräns. Det innebär att
korsmarken inte behöver kombineras
prickmark för att säkerställa att byggnader
inte hamnar i fastighetsgräns. Korsmark
istället för prickmark är ett sätt att behålla
flexibilitet i utformningen av bebyggelsen
inom kvartersmarken eftersom det
möjliggör för alternativ vid placering av
komplementbebyggelse. Bestämmelsen
syftar inte till att förhindra byggnadsverk
som till exempel parkeringsplatser, plank
eller staket.
Bestämmelsen reglerar hur mycket av
marken som får bebyggas genom att ange
största tillåtna byggnadsarea (BYA) i
procent av fastighetsarean inom
användningsområdet. Planbestämmelsen
anger byggnadsarea, vilket kan beskrivas
som byggnadens avtryck på marken.
Byggnadsarea (BYA) ska särskiljas mot
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e2 30

bruttoarea (BTA). Hur mycket
byggnadsarea som tillåts anges genom en
procentsats av fastighetens totala area inom
det avsedda användningsområdet för
kvartersmark. Användningsområdet avser
hela området som avgränsas av
användningsgräns, alltså även mark som ej
får bebyggas eller har andra begränsningar,
men avgörs även av fastighetsarean. Om
fastighetens storlek förändras, till exempel
vid avstyckning, gäller motsvarande
procenttal de respektive nya fastigheterna
inom användningsområdet. Om fastigheten
av någon anledning skulle införlivas i
fastighet utanför användningsområdet
innebär inte det alltså inte att tillåten
byggnadsarea ökar eftersom procentsatsen
läser mot fastighetsarea inom
användningsområdet.
Bestämmelsen reglerar hur mycket av
marken som får bebyggas genom att ange
största tillåtna byggnadsarea (BYA) i
procent av fastighetsarean inom
användningsområdet. Planbestämmelsen
anger byggnadsarea, vilket kan beskrivas
som byggnadens avtryck på marken.
Byggnadsarea (BYA) ska särskiljas mot
bruttoarea (BTA). Hur mycket
byggnadsarea som tillåts anges genom en
procentsats av fastighetens totala area inom
det avsedda användningsområdet för
kvartersmark. Användningsområdet avser
hela området som avgränsas av
användningsgräns, alltså även mark som ej
får bebyggas eller har andra begränsningar,
men avgörs även av fastighetsarean. Om
fastighetens storlek förändras, till exempel
vid avstyckning, gäller motsvarande
procenttal de respektive nya fastigheterna
inom användningsområdet. Om fastigheten
av någon anledning skulle införlivas i
fastighet utanför användningsområdet
innebär inte det alltså inte att tillåten

Största byggnadsarea är
30 % av fastighetsarean
inom
användningsområdet.
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byggnadsarea ökar eftersom procentsatsen
läser mot fastighetsarea inom
användningsområdet.
Bestämmelsen säkerställer bebyggelsens
högsta tillåtna byggnadshöjd.
Bestämmelsen medför inget krav på att det
ska byggas till den höjden, utan att det
anger den högsta tillåtna höjden.
Byggnadshöjd ska särskiljas mot nockhöjd
och totalhöjd. Planbestämmelsen anger
byggnadshöjd.
Bestämmelsen styr var tillfart till en
fastighet bör anläggas genom att förhindra
tillfart där den inte bör anläggas.
Bestämmelsen syftar till att förhindra inoch utfart där det bedöms som olämpligt
med hänsyn till trafiksituationen.

Högsta byggnadshöjd i
meter.

Utfartsförbud

5.4 Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark
dagv

Utrymme för
dagvattendammar

Bestämmelsen innebär att planförslaget
möjliggör för anläggandet av en eller flera
dagvattendammar inom allmän plats för
natur (NATUR). Syftet med att anlägga
dagvattendammar är att fördröja och
kontrollera mängden dagvatten som leds
vidare till recipienten (Tegelsmoraån). Vid
fördröjning kan vattnet samtidigt renas
vilket ger bättre vattenkvalitet i recipienten.
Planbestämmelsen avser inte
dagvattenhantering genom infiltration.

5.5 Administrativa bestämmelser
Bestämmelse
u

Formulering
Underjordiska ledningar –
Marken ska vara
tillgänglig för
allmännyttiga
underjordiska ledningar.

Beskrivning
Den administrativa bestämmelsen betyder
markreservat för underjordiska ledningar.
Bestämmelsen brukar kombineras med
egenskapsbestämmelsen prickmark för att
undvika att byggnader placeras ovanpå
ledningar. Bestämmelsen innebär inte per
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a1

Startbesked för
nybyggnation får inte ges
förrän den markförorening
som identifierats inom
fastigheten har åtgärdats
och godkänts av
tillsynsmyndighet.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10
år från den dag då planen
vinner laga kraft.
Huvudmannaskap Kommunen är huvudman
för allmän platsmark.

automatik en ledningsrätt. En ledningsrätt
kan endast beslutas av lantmäteriet i en
förrättning. Markreservatet ger heller inte
rättighet till ledningshavaren att använda
området för avsett ändamål.
Ledningshavaren kan tillskapa sig rättighet
genom avtalsservitut med fastighetsägaren.
Den administrativa bestämmelsen innebär
att lovplikten är villkorad, vilket innebär att
tillsynsmyndigheten (kommunen i det här
fallet) måste ge klartecken att marken
uppnår rätt riktvärden för förorenad mark
avhängigt den användning som avses innan
startbesked kan ges för nybyggnation.
Bestämmelsen anger förutsättning för att få
startbesked för nybyggnation. Hur
omfattande åtgärder som behövs regleras
inte i detaljplan, utan sker i samråd med
tillsynsmyndighet i samband med
åtgärdandet av föroreningen.
Genomförandetiden är den tidsrymd inom
vilken detaljplanen är tänkt att förverkligas.
Huvudmannaskap innebär ett ansvar om att
anlägga, sköta och underhålla allmän plats.
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6. PLANENS GENOMFÖRANDE
6.1 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Kommunen ska svara för
anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra allmänna platser. Områden som i
detaljplan regleras som allmän plats skall lösas in av kommunen (se karta och beskrivning
under 6.3).

6.2 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen Örbyhus centrum (DP 364) är 10 år från och med den
dag som planen vinner laga kraft.
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att förverkligas. Under
genomförandetiden får planen i regel inte ändras, upphävas eller ersättas om berörd
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag får göras om en förändring är nödvändig på grund
av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid tidpunkten för
planläggning eller för införandet av bestämmelser om fastighetsindelning (plan- och
bygglagen 4 kap. 39 §). Om detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts under
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada det
medför (plan- och bygglagen 14 kap. 9 §). Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att
gälla till dess att planen ändras, upphävs eller ersätts.

6.3 Fastighetsrättsliga frågor
I samband med att den nya detaljplanen genomförs kommer en del fastighetsregleringar vara
nödvändiga. För en illustrationskarta över föreslagna förändringar, se figur 15.
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Figur 15: Illustrationskartan visar föreslagna förändringar av fastigheterna i samband med planens genomförande.

Kommunen har gjort bedömningen att följande förändringar kommer bli aktuella:
A – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras över till fastigheten Libbarbo 1:179.
B – Del av fastigheten Libbarbo 1:179 föreslås överföras till fastigheten Libbarbo 8:1.
C – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras över till fastigheten Libbarbo 1:179.
D – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 1:36.
E – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås avstyckas till ny fastighet.
F – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 1:192.
G – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås avstyckas till ny fastighet/fastigheter.
H – Del av fastigheten Libbarbo 8:1 föreslås överföras till Libbarbo 2:34, samt del av
Libbarbo 2:34 föreslås överföras till Libbarbo 8:1.
I – Del av fastigheten Libbarbo 2:37 föreslås överföras till Libbarbo 8:1.
Förändringarna innebär att kommunen kommer att lösa in mark som är avsedd för allmän
plats. I andra fall handlar det om att försöka skapa ändamålsenliga fastigheter givet de
verksamheter som finns inom planområdet idag. De förändringar som det nya planförslaget
medför innebär att ny kvartersmark överförs till fastigheter med befintlig kvartersmark.
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Under samrådet ingick delar av samfälligheten S:2 i planområdet. Samfälligheten påverkades
inte direkt av planförslaget. Samfälligheten har under tiden för planprocessen varit föremål för
en förrättning med syfte att upplösa samfälligheten. Förrättningen har avslutats och vunnit
laga kraft. S:2 är därmed upplöst.
Gemensamhetsanläggningar vid fastigheten Libbarbo 1:192 bedöms inte påverkas av
planförslaget.
Markreservat innebär inte per automatik ledningsrätt. Kommunen kan reservera mark genom
markreservat men ledningsrätt bildas av Lantmäteriet vid en förrättning. Rättighet att förlägga
ledningar inom ett markreservat kan också tillskapas genom avtalsservitut mellan
ledningshavaren och fastighetsägaren. Befintliga ledningshavare bör tillgodoses med
ledningsrätt i samband med avstyckning, till exempel avstyckningen av kvartersmark för BC1.

6.4 Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planförslaget kommer innebära en del kostnader. Vilken typ av förändring
som företas avgör till stor del vilka kostnader som uppstår.
Kostnader kommer belasta kommunen för utbyggnaden och omdaningen av lokalgatan. Det
inkluderar parkeringsplatser inom lokalgata samt avgränsning gentemot kvartersmark för
bostäder och kvartersmark för centrum och handel. Vidare följer kostnader för omflyttning av
ishockeyrinken, boulebanor med mera.
Anläggandet av parkmarken, eventuell ny utformning av parkeringsplatsen och torget är
avhängigt hur stora förändringar som ska utföras. Kommunala huvudmannaskapet innebär att
kommunen har ansvaret för kostnader kopplat till allmän plats.
Kommunen bär kostnad för utbyggnad av dagvattendamm. Planen möjliggör för att
dagvattendamm kan anläggas men utbyggnaden är inte en del av det direkta genomförandet.
Det kan vara möjligt att få delar av dagvattendammen finansierad med hjälp av bidrag, vilket
indirekt skulle kunna påverka kostanden av genomförandet. Kommunen är dock direkt
ansvarig för de kostnader som uppstår i det fall dammen anläggs.
Ny placering för återvinningsstationen innebär att marken måste prepareras och hårdgöras.
Återvinning som verksamhet är möjligtvis av sådan karaktär att föroreningen inte måste
åtgärdas i ett första skede. Det finns indikationer på att föroreningen ligger på ett sådant djup
(1,6 meter) att den endast berörs vid markarbeten. Kostnader för den förorenade marken
aktualiseras i samband med eventuell ny verksamhet som innebär att marken prepareras för
anläggning av byggnader.
Kostnader inom kvartersmark för bostäderna kopplat till exploateringen tas av exploatören.
Ledningar för fiber behöver troligtvis flyttas eller ersättas.
Planförslaget föreslår ny kvartersmark i anslutning till befintlig kvartersmark för ett par
fastighetsägare. Syftet är att möjliggöra för säkrare varuleveranser. Kvartersmarken bör säljas
till fastighetsägare enligt markpriser i gällande taxa. I samband med fastighetsreglering avser
kommunen överföra kvartersmark för centrum och handel till de fastigheterna.
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Kommunen har tecknat planavtal med sökanden till ändring av detaljplan. Avtalet innebär att
AB Tierpsbyggen undantas från framtida planavgift inom området BC1 på grund av att de
medfinansierat framtagandet av den nya detaljplanen. Avtalet ger endast AB Tierpsbyggen
undantag från planavgift.

7. FORTSATT PLANARBETE
7.1 Tidplan
Tidplanen är preliminär och kan komma att revideras under arbetet med detaljplanen.
Kommunen har för närvarande följande tidplan för resterande delen av planprocessen:
Granskning

kvartal 4 - 2019

Antagande i kommunfullmäktige

kvartal 2 - 2020

Laga kraft

kvartal 2 - 2020

Medverkande kommunala tjänstemän
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt
Adam Nyström, kommunarkitekt
Maria Berg, naturvårdshandläggare
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Läshänvisning
När ett planprogram eller förslag till ny detaljplan har varit på granskning skall kommunen
enligt plan- och bygglagen upprätta ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet
redovisar kommunen en sammanställning av samtliga inkomna yttranden från granskningen.
Synpunkterna bemöts av kommunen genom kommentarer. Kommunen redogör för vilka
synpunkter som har beaktats i planförslaget. Hur planförslaget ändras inför antagande
sammanfattas.

Beskrivning av granskningen
Granskningshandlingar
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2018-12-19 § 138. Efter
samråd uppdaterades handlingarna inför granskning. Beslut om granskning fattades 2019-1119 § 121. Till granskningshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om
betydande miljöpåverkan, barnchecklista, fastighetsförteckning samt utredningar.
Underrättelse om granskning har skett enligt sändlista genom utskickskort till sakägare (i
enlighet med fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och
företag/föreningar som kan anses vara berörda av planförslaget. Luftfartsverket saknades på
sändlistan men har underrättats efterhand och yttrat sig.
Granskningshandlingar har under granskningstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på
Centralgatan 7 i Tierp, och på kommunens hemsida: www.tierp.se

Granskningstid
Från 2019-11-20 till och med 2019-12-18.

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen Uppsala län
Lantmäteriet
Trafikverket
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Uppsala brandförsvar
Vattenfall Eldistribution AB
IP Only
Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
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Sammanfattning av ändringar i planförslaget
Planförslaget har efter granskning och inför antagande justerats utifrån synpunkter som
inkommit under granskningstiden. Ändringarna anses inte medföra väsentlig förändring
detaljplanen och kan planförslaget kan således antas av kommunen. Sammanfattningsvis har
planhandlingarna justerats enligt följande.
Plankartan justeras på följande sätt:
•
•
•

Justering av fastighetsbeteckningar i planinformation (legend)
VÄG justeras för att inkludera busshållplatser i vägområdet
Information om att område BC1 kan komma att undantas framtida planavgift läggs till
i planinformation under planekonomi (undantaget beror på avtal om medfinansiering
vid framtagandet av detaljplan).

Planbeskrivningen justeras på följande sätt:
•
•
•

•
•
•

Planbeskrivningen kompletteras med information om vilken lagstiftning detaljplanen
handläggs enligt (PBL 2010:900)
Information om u-områden samt ledningsrätter förtydligas
Information om tillståndspliktig zon läggs till i planbeskrivningen för att verka som
stöd vid framtida bygglov och säkerställa att inga byggnader eller anläggningar som
kan innebära en säkerhetsrisk uppförs inom det området
Kapitel om VÄG och PARK justeras för att beskriva förändring vid busshållplatserna
på väg 719
Information om undantag från planavgift införs under ekonomiska konsekvenser
Redaktionella ändringar samt uppdaterad beskrivning om var i planprocessen
planförslaget befinner sig

Övriga väsentliga förändringar av planförslaget:
•

Inga väsentliga förändringar av planförslaget bedöms ha gjorts sedan granskning.
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Redogörelse av synpunkter och kommentarer till
synpunkter
Här redovisas synpunkter från sakägare, berörda myndigheter, föreningar,
intresseorganisationer, företag med fler som kommit in under granskning. Efter respektive
yttrande följer kommunens kommentar till synpunkterna.
Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

Diarienummer 402-8432-2019
Granskning av förslag till detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum, Tierps kommun,
Uppsala län
Kommunens dnr: EDP 2017.2014
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 18 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1, en
utveckling av handel och centrumverksamhet i Örbyhus centrum och en översyn av området
för idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen tar därmed bort möjligheten enligt gällande
plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt anlägga industri
och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället
naturmark med dagvattenhantering. Detaljplanens genomförande bedöms ha stöd i gällande
översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-272-2019, daterat den
30 januari 2019. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats.
Övriga synpunkter
Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter.
De som medverkat i beslutet
Chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende.
Planhandläggare Agnete Bretan har varit föredragande.
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Kommunens kommentar:
Noteras.

Lantmäteriet

Bil. 2

Dnr LM2019/019324
Yttrande i ärende LM2019/019324
DATUM: 2019-12-12

ERT ÄRENDE: EDP 2017.2014

KOMMUN: TIERP

LÄN: UPPSALA LÄN

SKEDE: GRANSKNING
Detaljplan för Örbyhus centrum, detaljplan 364
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2019-10-29) har följande
noterats:
Utöver de synpunkter som lämnades vid samrådsskedet (flera av dem har justerats), har
Lantmäteriet följande kommentarer på planförslaget:
PLANKARTA
Fastighetsbeteckningarna under rubriken Ersättning av detaljplan för Örbyhus centrum
behöver uppdateras. Exempelvis är inte Libbarbo 1:179 med, medan Libbarbo s:2, som är
avregistrerad är med.
Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till planbestämmelserna,
vilket ska göras enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.
U-OMRÅDE
Bra att förtydligande har skett i planbeskrivningen gällande u-områden. Ytterligare
förtydligande skulle kunna ske genom att informera om att u-område inte medför någon rätt
att använda området för avsett ändamål. Ledningshavaren måste tillskapa sig rättighet för
området. Förutom ledningsrätt kan rättighet även lösas via avtalsservitut mellan
fastighetsägare och ledningshavare.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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I samrådssvaret har kommunen angett att det finns befintliga ledningsrätter där u-områden är
lokaliserade. Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta några ledningsrätter för aktuella
områden. I planbeskrivningen saknas information om vilka som är ledningshavare till
befintliga ledningar inom planområdet.
UTFART FÖR OMRÅDE R1
I anslutning till område R1 finns inte möjlighet till utfart för biltrafik, då området endast
gränsar till allmän plats för Gång och Cykel. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen om
detta, trots att det i planbeskrivningen anges att den trafik som är tillåten inom användningen
regleras i LTF.
För Lantmäteriet
Hanna Rickdorff Lahrin
Kommunens kommentar:
Fastighetsbeteckningar uppdateras på plankartan.
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser anger punkt 1.1.3.
(Redovisning av lagstöd) att lagstöd bör redovisas i anslutning till
planbestämmelserna. Det är dock inte ett krav.
Planbeskrivningen kompletteras med information om lagstiftning samt förtydligande
och korrigering av information om u-område samt ledningsrätter.
Området R1 är inte avsett för trafikändamål. Den servicetrafik som behövs för
områdets underhåll med mera kan tillåtas genom LTF. Utfart från området kan i
sådant fall ske till gång- och cykel under förutsättning att LTF för gång- och cykel
tillåter det, vilket är avsikten. Kommunen bedömer det viktigare att stärka gång- och
cykelbanan och att endast tillåta undantagsfall gentemot att planlägga för GATA
och på det sättet begränsa fotgängare och cyklister. Synpunkter noteras.
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Trafikverket

Bil. 3

Trafikverkets dnr: TRV 2019/127434
Granskning gällande detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet samt
reglera bort användningsområden från gällande detaljplan som inte bedöms vara aktuella
längre. Längs med och genom planområdet går allmän statlig väg 716 och 719.
Trafikverket hade i samrådet ett resonemang om att allmän platsmark PARK utan vidare
bestämmelser är olämpligt att använda intill allmänna statliga vägar då denna användning inte
säkerställer att den tillståndspliktiga zonen hålls fri från anläggningar och byggnader som kan
inverka på trafiksäkerheten. Kommunen har bemött denna synpunkt i samrådsredogörelsen
och delar inte Trafikverkets syn i frågan och meddelar att eventuella byggnader inom den
tillståndspliktiga zonen prövas i framtida bygglov.
Trafikverket vill därav påminna om att bygglovsremisser som inte strider mot detaljplanen
remitteras inte Trafikverket eller Länsstyrelsen och frågan bevakas därav inte i ett bygglov.
Trafikverket vill i och med det vidhålla sin synpunkt att den tillståndspliktiga zonen ska
säkerställas i plankartan på lämpligt vis.
Trafikverket har även uppmärksammat att allmän platsmark PARK har lagts över
busshållplatsen på väg 719. Busshållplatsen är en del av vägområdet och vägrätten för väg
719. Enligt väglagen får vägplan och detaljplan inte strida mot varandra. Trafikverket anser
därmed att allmän platsmark VÄG ska utökas över hela vägområdet.
Trafikverket har även observerat att detaljplanen inte remitterats LFV (Luftfartsverket). Då
detaljplanen tillåter byggnader och andra föremål som har en högsta byggnadshöjd på 20
meter kan det påverka luftfarten. En lokaliseringsbedömning ska göras vid varje enskild
etablering (flyghinderanalys) och kan beställas hos LFV. I den bedöms det huruvida
flygtrafikens radioutrustning riskerar att påverkas i så fall på vilket sätt.
Linda Pettersson
Samhällsplanerare, Planering, Region Öst
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Kommunens kommentar:
Trafikverkets synpunkt vid samråd gällde användningsbestämmelse för del av allmän
plats. Trafikverket var av uppfattningen att användningen NATUR skulle användas
istället för den av kommunen föreslagna användningen PARK. Kommunen delade
inte den uppfattningen och redogjorde för skälen vid samråd. Trafikverket
argumenterade för en skillnad mellan PARK och NATUR, i förhållande till den
tillståndspliktiga zonen. Kommunen anser inte att det är någon skillnad eftersom
byggnader kan tillåtas inom respektive användning. Kommunen anser att PARK är
rätt användning för de centrala delarna av Örbyhus centrum och att den
tillståndspliktiga zonen säkras på annat sätt. Föreslagen PARK är allmän plats och
det är kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har i förslaget använt
användningen PARK som en buffert och tryggar därmed den tillståndspliktiga zonen
närmast vägen. Utanför den tillståndspliktiga zonen tillåts kvartersmark för centrum,
handel samt bostäder etc. Eventuella bygglov remitteras inte länsstyrelsen eller
Trafikverket, men bygglov granskas av kommunen inom ramen för ansökan om
bygglov. Information om tillståndspliktig zon tillförs planbeskrivningen för att verka
som stöd vid framtida handläggning av bygglov. Kommunen har noterat synpunkten
och anser att den tillståndspliktiga zonen är säkerställd.
Kommunen har dock tagit del av avtal om vägrätt och har justerat vägområdet
(VÄG) till att även inbegripa busshållplatsernas vägområde. Förändringen anses till
största del vara av formell karaktär och sakna betydelse för syftet med detaljplanen.
Kommunen anser därför det möjligt att gå vidare med ett antagande av detaljplanen
utan att åter ställa ut planförslaget på granskning.
Luftfartsverket har remitterats i efterhand och har inget att erinra, se yttrande (Bil
5).

Försvarsmakten

Bil. 4

Beteckning: FM2019-25592:7
Yttrande avseende remiss om detaljplan för Libbarbo 1:36 m.fl., Tierps kommun,
Uppsala län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Bramer, Camilla
Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Kommunens kommentar:
Noteras.

Luftfartsverket

Bil. 5

Dokumentnummer: D-2019-186798
Ärendenummer: Ä-2019-011098
LFV:s yttrande angående detaljplan för Örbyhus centrum, fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179,
1:192, 1:193 samt del av fastigheten Libbarbo 8:1 med flera, Tierps kommun
Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.
Med vänlig hälsning, Gert Carlsson
Remissvar:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på
ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca
60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Uppsala brandförsvar

Bil. 6

Diarienummer: 2019-000043
Yttrande angående detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum
Fastighet
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8: 1 m.fl.
Ärendets externa diarienummer
EDP 2017.2014
Uppsala brandförsvar har tagit del av granskningshandlingarna och har följande synpunkter:
För att möjliggöra för brandförsvaret att genomföra effektiva insatser vid en brand är det
viktigt att det i området finns brandposter. Om någon av de befintliga brandposterna tas bort,
behöver de ersättas för att brandförsvaret ska kunna bibehålla sin förmåga.
Enligt delegation för räddningsnämnden
Patrik Kjellberg, brandingenjör

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Vattenfall Eldistribution AB

Bil. 7

Vattenfall Eldistribution AB har inget att tillföra eller erinra i detta skede i rubricerat ärende
”Underrättelse om granskning för detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum - Tierps kommun Dnr
EDP 2017.2014”.
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Vänliga hälsningar
Rino Hulth

Kommunens kommentar:
Noteras.

IP Only

Bil. 8

Bakgrund
IP-Only har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
IP-Only har flera markförlagda fiberanläggningar inom detaljplaneområdet
Generellt så önskar IP-Only att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina
nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flytt. Vidare så förutsätter IP-Only att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt
bekostas av den som initierar flytten.
Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada
uppkommer.
I övrigt har IP-Only inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan.
För ledningssamordning vänligen kontakta Andreas Falk, 0766961420, andreas.falk@iponly.se
Med vänliga hälsningar
Andreas Falk

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
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Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening

Bil. 9

Vid ett medlemsmöte 20191209 beslöt Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
att förmedla följande synpunkter på Ersättning av detaljplan för Örbyhus centrum
(fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av fastigheten Libbarbo 8:1, Tierps
kommun).
1) Vi ser att det blir en uppenbar brist på parkeringsplatser i samband med t.ex.
idrottsevenemang.
2) Vi föreslår att man anlägger en ny parkering för pendlare på tomten för gamla
brandstationen.
Med vänlig hälsning,
Marie-Louise Rindå
Ordförande Vendel-Tobo-Örbyhus Socialdemokratiska förening
genom
Jan Zetterqvist
Deltidsombudsman för Socialdemokraterna i Tierp

Kommunens kommentar:
Kommunen delar inte uppfattningen om att det blir en uppenbar brist på
parkeringsplatser. I undantagsfall, till exempel vid Örbyhusdagen, kan det vara stor
beläggning på parkeringsplatserna men vanligtvis är det inte brist på parkering.
Kommunen har valt att prioritera bostäder eftersom det innebär att Örbyhus
utvecklas som ort. Bostädernas behov av parkering ska tillgodoses inom
kvartersmarken för bostäder.
Planförslaget styr endast över vad som sker inom planområdet. Synpunkterna
noteras.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Bil. 10

Här kommer synpunkter på detaljplanförslaget, insamlat bland medborgare i ÖTV-området:
- Om återvinningsstationen ska placeras på CH-området och någon vill bygga där, var ska
återvinningen flyttas? Att planera för redan nu. Vårt förslag är på kommunens fastighet vid
trädgårdshandeln, i korsningen Dannemora/Bruks-vägen. Det är centralt och lättillgängligt
både för bilburna och icke-bilburna.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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- Ytan mellan Möbelaffären och ICA bör klassas som CH för att möjliggöra utbyggnad av
centrumverksamheter, tex i form av en gemensam inomhusgalleria. Detta har varit på tal
tidigare och är något som skulle kunna bli aktuellt i framtiden, och då skulle det bli
omständigt att ändra detaljplanen igen. Tillsvidare (när det fortfarande är obebyggd yta)
hoppas utvecklingsgruppen kunna skapa en levande yta (se tex Sommartorg i Barkabystaden)
i samarbete med kommunen, eftersom det i nuläget är en oanvänd och oattraktiv yta.
- Parkering. Vid större evenemang som idrottstävlingar, fina sommardagar när många besöker
badet, m.m. så blir det i nuläget fullt på parkeringen. Var i närheten kan det finnas parkering?
Vårt förslag är att se över Uppsalavägen 4 (där i nuläget till vardags ca 20 bilar står
parkerade) - att bygga trygghetsboende i direkt anslutning till Vendelgården och skapa
utrymme för parkering på ytan närmast Vendelbadet.
- Flera medborgare påpekar behovet av att prioritera byggnation av trygghetsboende vid
Vendelgården framför byggnation i centrum (om det inte kan ske samtidigt).
- Belysning behöver förbättras i centrumområdet, för trygghet och attraktivitet. '
Vänligen,
Styrelsen för Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.

Slutkommentar
Under granskningen har en del synpunkter inkommit som inte kan tillgodoses eller endast till
viss del kan tillgodoses av kommunen. Här följer en sammanfattning av kommunens
kommentarer:
En detaljplan är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan ska styra
markanvändningen och bebyggelsen, men en detaljplan ska enligt lag inte reglera mer än
nödvändigt. Detaljplanen kan alltså inte styra över upplåtelseform i bostäder, det vill säga om
det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Detaljplanen kan heller inte styra över vilken
verksamhet en enskild fastighetsägare bedriver. Om verksamheten faller inom ramen för den
avsedda markanvändningen ska det tillåtas.
Inom allmän plats är det vanligtvis kommunen som ansvarar för utformningen och driften.
Det finns möjlighet att påverka, direkt och indirekt. Att delta i samverkansgrupper kan vara
Tillväxt & samhällsbyggnad
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ett sätt att direkt påverka vad som händer och sker i stadens rum. Ett indirekt sätt att påverka
är att själv ansvara för sin del, till exempel genom att parkera på avsedd plats och att undvika
nedskräpning. Sammantaget blir effekten en mer trivsam miljö.
Kommunen har endast delvis hörsammat önskemål om mer parkmark inom allmän plats.
Genom att föreslå ny placering av parkmarken hoppas kommunen att parkmarken upplevs
som mer sammanhängande och skyddad. Även här blir avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen central, behovet och önskemålet om en grön struktur med trivsam
utformning gentemot framtida behov av mer service och möjlighet att etablera sig som
företagare.
Kommunen har hörsammat Trafikverkets synpunkt om att införliva busshållplatserna i allmän
plats VÄG istället för allmän plats PARK. I praktiken innebär ändringen ingen skillnad.
Busshållplatserna är befintliga och kommer bli kvar i sin nuvarande utformning. Förändringen
anses inte vara av sådan karaktär att kommunen ser sig tvungna att på nytt ställa ut
planförslaget för granskning. Bedömningen är att förändringen är av mindre betydelse sett till
syftet med detaljplanen.
Återvinningstationen föreslås inom planområdet enligt planförslaget. Enligt inkomna
synpunkter råder det delade meningar om var en återvinningsstation ska placeras, huruvida
den ska vara kvar i centrum eller inte. Kommunen föreslår vad som kan anses vara en
kompromiss. Planförslaget möjliggör även fortsättningsvis för en återvinningsstation i
centrum, men föreslår även alternativa markanvändningar. Det betyder att kvartersmarken
inte blir obrukbar genom en låst markanvändning om det skulle visa sig att det finns lämpliga
alternativa placeringar utanför planområdet. Kvartersmarken kan i sådant fall nyttjas för
centrum och handel. Någon alternativ placering inom planområdet bedöms inte möjlig. Hur
insamling av återvinning går till i framtiden står inte klart. Kompromissen innebär att den
mest ändamålsenliga användningen av marken möjliggörs.

………………………………………….
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
2020-02-07
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Läshänvisning
När ett planprogram eller förslag till ny detaljplan har varit på samråd skall kommunen enligt
plan- och bygglagen upprätta en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisar
kommunen en sammanställning av samtliga inkomna yttranden från samrådet. Synpunkterna
bemöts av kommunen genom kommentarer. Kommunen redogör för vilka synpunkter som
avses beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. Hur planförslaget ändras sammanfattas.

Beskrivning av samrådet
Samrådshandlingar
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2018-12-19 § 138. Till
samrådshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande
miljöpåverkan, barnchecklista, fastighetsförteckning samt utredningar. Underrättelse om
samråd har skett enligt sändlista genom utskickskort till sakägare (i enlighet med
fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och företag/föreningar som kan
anses vara berörda av planförslaget. Kungörelse har publicerats i UNT och i Arbetarbladet.
Samrådshandlingar har under samrådstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på
Centralgatan 7 i Tierp, på biblioteket i Örbyhus och på kommunens hemsida: www.tierp.se

Samrådstid
Från 2019-01-10 till och med 2019-02-07.

Inkomna yttranden
Yttranden har inkommit från:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen Uppsala län
Lantmäteriet
Trafikverket
Försvarsmakten
Uppsala brandförsvar
Trafik och samhälle UL
Upplandsmuseet
Telia
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
Oskar Jonsson
Mats Elenäs

2019-01-30
2019-02-07
2019-02-06
2019-01-25
2019-02-04
2019-01-30
2019-01-30
2019-01-18
2019-01-30
2019-01-24, 2019-02-05
2019-01-30

Samrådsmöte
Kommunen har genomfört ett samrådsmöte. Samrådsmötet ägde rum på kvällen 23 januari
2019 i matsalen på Örbyhus skola. Information om samrådsmötet delgavs i underrättelsen
samt i kungörelsen. Synpunkter insamlade vid samrådsmötet på Örbyhus skola sammanfattas.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Sammanfattning av ändringar i planförslaget
Planförslaget har inför granskning justerats, delvis utifrån synpunkter som inkommit under
samråd. Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt följande.
Plankartan kompletteras med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbestämmelse C1 justeras
Överflödig egenskapsgräns justeras
Illustrationer tas bort ur plankartan
Beteckningen s:2 har tagits bort eftersom samfälligheten har upplösts
Tillståndspliktig zon längs väg 719 säkerställs med prickmark som förhindrar
bebyggelse inom kvartersmark för centrum och handel
Kvartersmark för centrum och handel byter plats allmän plats park för att skapa ett
stråk
Allmän plats park och allmän plats natur kompletteras med bestämmelse om att gångoch cykelbana får anläggas
Allmän plats återvinning ersätts av kvartersmark för teknisk anläggning som tillåter
återvinning (E3).

Planbeskrivningen kompletteras med:
•
•
•

Hänvisning till detaljplaners beteckning i fastighetsregistret
Komplettering av bullervärden längs väg 719
Information om kollektivtrafik.

Övriga väsentliga förändringar av planförslaget:
•
•

Högre byggnadshöjd tillåts inom kvartersmarken för bostäder för att möjliggöra högre
bebyggelse
Prickmark ersatt av korsmark inom kvartersmark för bostäder för att
komplementbyggnader ska kunna placeras närmare fastighetsgräns.

Tillväxt & samhällsbyggnad
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Redogörelse av synpunkter och kommentarer till
synpunkter
Här redovisas synpunkter från sakägare, berörda myndigheter, föreningar,
intresseorganisationer, företag med fler som kommit in under samråd. Efter respektive
yttrande följer kommunens kommentar till synpunkterna.

Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

Diarienummer 402-272-2019
Samråd om detaljplan för Dp 364 Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Redogörelse för ärendet
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1, en
utveckling av handel och centrumverksamhet i Örbyhus centrum och en översyn av området
för idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen tar därmed bort möjligheten enligt gällande
plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt anlägga industri
och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället
naturmark med dagvattenhantering.
Överensstämmelse med översiktsplanen
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för Örbyhus.
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.
Länsstyrelsen lämnade synpunkter om markföroreningar, miljökvalitetsnormer för vatten och
buller i samband med samråd om behovsbedömning för gällande plan. Länsstyrelsens
synpunkter framgår av yttrande dnr 402-1520-18, daterat den 10 april 2018. Länsstyrelsens
synpunkter har beaktats.
Övriga synpunkter
Markföroreningar
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter gällande kommunens redovisning av
markföroreningssituationen inom planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunens förslag till
hantering av det påträffade gruslagret som misstänks vara Dannemoragrus inom området som
möjliggör handel och centrumanvändning är omhändertaget genom en administrativ
planbestämmelse på plankartan, som reglerar att startbesked inte får ges förrän den
markförorening som identifierats inom fastigheten har åtgärdats och godkänts av
tillsynsmyndighet.
Tillväxt & samhällsbyggnad
121

6(22)
DNR: EDP 2017.2014
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE

DP 364 – ÖRBYHUS CENTRUM
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Planbestämmelser
Länsstyrelsen noterar att planbestämmelserna C (centrum) och C1 (centrumverksamhet får
finnas i bottenvåningen) reglerar samma sak såvida syftet med C1 inte är att reglera att
centrumverksamhet får endast finnas bottenvåningen. Kommunen bör se över syftet med
bestämmelserna så att det överensstämmer med syftet som beskrivs i planbeskrivningen.
De som medverkat i beslutet
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende.
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också miljöskyddshandläggare Stefan Nyström medverkat.
Kommunens kommentar:
Planbestämmelse för centrum (C1) justeras. Övriga synpunkter noteras.

Lantmäteriet

Bil. 2

Dnr LM2019/000493
Detaljplan för fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av fastigheten
Libbarbo 8:1, Tierps kommun i Tierps kommun
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-12-11) har följande
noterats:
Delar av planen som bör förbättras
Ett rött streck är ritat bredvid egenskapsgränsen (bifogad bild). Vad har egenskapsgränsen för
syfte?
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader mm i plankartan. Plankartan bör
förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. Om behov finns att illustrera ex
framtida bebyggelse bör det ske genom antingen en särskild illustrationskarta eller att
illustrationen redovisas i planbeskrivningen precis som ni delvis gjort.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
På sidan 9 i planbeskrivningen anger man att markanvändningen inom planområdet till största
delen regleras av detaljplan DP 315 som vann laga kraft 2995-11-02. I fastighetsregistret
benämns planen 03-P95/70 vilket jag tycker vore bra att komplettera med för att underlätta
uppsökandet av planen. Beteckningen DP 315 används sedan på fler ställen i handlingen men
det bör i alla fall framgå på något ställe vad den heter enligt fastighetsregistret. Vore önskvärt
att här rada upp alla planer som berörs och på vilket sätt. Berörs ex följande: (2009-01-20
0360-P09/2, DP 348) (03-VEN-705, DP 300)
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På sidan 17 i planbeskrivningen under rubriken besöksanläggning, rekreation (R1) står att
marken föreslås planläggas som kvartersmark för besöksanläggning, rekreation istället för
kvartersmark, idrott. Skulle kunna vara bra att lägga in en lite förklaring om vad den faktiska
skillnaden innebär.
Vore bra om man skulle kunna få in beteckningen Libbarbo s:2 på det dike som sträcker sig
snett över planområdet. Det är nämligen inte alltid helt lätt att se alla gränser och att förstå att
det är Libbarbo s:2.
Markreservat för underjordiska ledningar finns redovisat i plankartan. Observera dock att
dessa inte automatiskt ger upphov till rätten att ha ledning på dessa områden. Rättighet,
ledningsrätt, bildas genom lantmäteriförrättning.
Övriga frågor
Hur är gränserna i planområdet inmätta, är gränsmarkeringar återfunna? Om det är troligt att
fastighetsbestämning kan komma att behöva ske vid kommande fastighetsbildning så kan ju
det omnämnas.
För Lantmäteriet
Britta Mattsson, förrättningslantmätare

Kommunens kommentar:
Egenskapsgränsen saknar syfte och justeras. Illustrationer tas bort ur plankartan.
Planbeskrivningen kompletteras med hänvisningar till detaljplaners beteckning i
fastighetsregistret.
Beteckningen Y – Idrott var en bestämmelse för kvartersmark avsedd för
idrottsändamål mellan 1987 och 2012. Bestämmelsen bör enligt Boverket inte längre
användas. Idag bör istället R – Besöksanläggning användas för motsvarande
markanvändning. Användningen kan sedan preciseras, vilket kommunen har valt att
göra. Sammantaget medför det ingen egentlig skillnad utan bekräftar nuvarande
användning i nya planförslaget. Information i planbeskrivning förtydligas.
Beteckningen s:2 har tagits bort ur plankartan eftersom samfälligheten har upplösts.
Markreservat för underjordiska ledningar finns i plankartan. I förekommande fall
gäller det markreservat där det finns befintliga ledningsrätter. Om markreservat
avser nya ledningar och det finns behov av nya ledningsrätter kommer det beskrivas
i planbeskrivningens genomförandedel. Nya ledningsrätter bildas sedan i en
lantmäteriförrättning. Information förtydligas i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Trafikverket

Bil. 3

Trafikverkets dnr: TRV 2019/3034
Samråd gällande detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet. Längs
med och genom planområdet går allmän statlig väg 716 och 719.
Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från
den allmänna vägens vägområde, dvs mätt från bakslänt dike. Utmed de flesta större vägar har
zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden
prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. Trafikverket anser kommunen ska säkerställa den
tillståndspliktiga zonen även vad gäller återvinningsstationen längs väg 719 med prickmark
Buller
Trafikverket ser en risk att en den maximala ljudnivån överstigs för bostäder längs väg 719.
Kommunen bör redovisa framtagna värden även för den maximala ljudnivån i
planbeskrivningen.
Park/Natur
I plankartan längs väg 719 och 716 har kommunen lagt allmän platsmark PARK. Enligt
Boverkets Planbestämmelsekatalog kan nedanstående innefattas i PARK:
”Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer,
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller
toaletter.”
Då Trafikverket anser det olämpligt att uppföra byggnader inom detta område (läs under
rubrik Tillståndspliktig zon) bör kommunen säkerställa detta i plankartan genom att
exempelvis använda NATUR för området.
Linda Pettersson
Samhällsplanerare, Planering, Region Öst
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Kommunens kommentar:
I det uppdaterade planförslaget säkerställs den tillståndspliktiga zonen och avstånd
till väg 719 genom prickmark inom kvartersmark CH (CHE3).
Kommunen har genom simulering konstaterat att maximal ljudnivå för trafikbuller
inte överskrider rekommenderade värden längs väg 719. Planbeskrivningen
kompletteras med bullervärden från simulering.
Kommunen delar inte Trafikverkets syn. Användningen NATUR används för
friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt
skötselplan eller genom viss städning. Kommunen har valt att använda
planbestämmelsen PARK eftersom det tillåter och möjliggör utformning och skötsel
av grönområdet på ett sätt som skiljer sig mot vad som tillåts vid användningen
NATUR. Planförslaget innebär allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen har alltså rådighet över marken inom allmän plats. En allmän plats får
inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. Om det skulle vara
aktuellt att uppföra byggnad inom PARK kommer en ansökan om bygglov krävas.
Skulle byggnad föreslås inom den tillståndspliktiga zonen kommer frågan att
hanteras i bygglovet. Det bör tilläggas att även inom NATUR kan bebyggelse tillåtas
om det rör sig om mindre byggnader som behövs för skötsel och bruk, likväl som att
byggnader kan tillåtas inom PARK. Eftersom det rör sig om Örbyhus centrala delar
anses utformning och skötsel vara av vikt. Kommunen anser att användningen PARK
är rätt planbestämmelse för avsett grönområde.

Försvarsmakten

Bil. 4

Beteckning: FM 2019-1799:3
Yttrande avseende remiss om detaljplan för Libbarbo 1:36 m.fl., Tierps kommun,
Uppsala län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Bramer, Camilla
Chef fysplansektionen, Infrastrukturavdelningen
Kommunens kommentar:
Noteras.
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Uppsala brandförsvar

Bil. 5

Diarienummer: 2019-000043
Yttrande angående detaljplan för DP 364 - Örbyhus centrum
Fastighet Libbarbo 1:36, 1: 179, 1: 192, 1: 193 samt del av Libbarbo 8: 1 m.fl.

Uppsala brandförsvar har tagit del av samrådshandlingarna och har ingenting att erinra.
Brandförsvaret vill ta del av samrådsredogörelsen.
Enligt delegation för räddningsnämnden.
Patrik Kjellberg, Brandingenjör
Kommunens kommentar:
Noteras.

Trafik och samhälle UL

Bil. 6

Diarienummer: KT 2019-0030
Samråd om detaljplan för Örbyhus centrum och fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179,
1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun
Om ärendet
Tierps kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplan för Örbyhus centrum till Trafik
och samhälle UL för synpunkter enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Detaljplanens huvudsakliga
syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse genom att ersätta del av
gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1.
Yttrande
Det kan noteras och ändras i planförslaget att Upplands lokaltrafik inte är namnet på
förvaltningen och att UL sedan några år tillbaka inte är en förkortning av detta. Förvaltningen
som bedriver kollektivtrafiken i länet har namnet Trafik och samhälle och är en del av Region
Uppsala.
Linje 514 skrivs i planförslaget gå till Tobo-Tierp vilket inte stämmer utan den går till
Vendel-Björklinge-Uppsala. Linje 817 skrivs i planförslaget gå till ÖsterbybrukGimoÖsthammar vilket inte stämmer. Det korrekta ska vara att linjen går till
ÖsterbybrukGimo.
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Som planförslaget nämner kan detaljplanen möjliggöra för fler som reser med
kollektivtrafiken, därför är det positivt att närliggande hållplatser har och ska byggas om.
Hållplatsen vid Örbyhus centrum är nyligen omgjord och tillgänglighetsanpassad i och med
projektet för 100 uppåt. Ombyggnationen av närliggande Örbyhus stationsområde kommer att
påbörjas under våren 2019, det innebär att hållplatserna även där blir tillgänglighetsanpassade.
Det är en positiv utveckling för kollektivtrafiken. Det är bra att planen möjliggör för bättre
gång- och cykelanslutningar i området och Trafik och samhälle delar synen med kommunen
om det viktiga i att förhindra fordonstrafik i miljöer där det rör sig många barn vidare mot
målpunkter. Det är bra och viktigt att barnperspektivet tas i beaktande.
Trafik och samhälle UL har inga övriga synpunkter på planförslaget.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Dennis Solid, tf. chef Infrastruktur. Catrin Alvinder,
regional samhällsplanerare har varit handläggare.
Dennis Solid
Tf Chef, Infrastruktur
Kommunens kommentar:
Information i planbeskrivning justeras. Övriga synpunkter noteras.

Upplandsmuseet

Bil. 7

Diarienummer: 15-2019
Yttrande, Samråd, Ersättning av detaljplan
Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193, del av 8:1, Örbyhus, Vendels socken, Tierps kommun,
Dp 364, Dnr EDP 2017.2014
Bakgrund
AB Tierpsbyggen har till Tierps kommun inkommit med en ansökan om planbesked för del
av fastigheten Libbarbo 8:1, med syfte att säkerställa markens lämplighet för möjliggörande
av nybyggnation av bostäder. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en modernisering
och en utveckling av den befintliga centrummiljön, samt göra en översyn av de befintliga
idrotts- och fritidsanläggningarna med bl a Vendelbadet. Vidare syftar planen till att ta bort
möjligheten enligt gällande plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra
infarten, samt möjligheten att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets
östra del.
Möjligheterna till en tillväxt med bostadsfastigheter och en modernisering av centrummiljön
är även i överensstämmelse med intentionerna i översiktsplanen ÖP 2010-2030.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Yttrande
Upplandsmuseet anser det vara positivt med en modernisering och utveckling av Örbyhus
befintliga centrummiljö. Planområdet ligger i ett öppet och exponerat läge intill infarten från
söder till Örbyhus olika delar. Då planområdet idag till delar karaktäriseras av öppna och lite
ödsliga ytor mot öster anser museet den planerade förtätningen vara positiv med hänsyn till en
intimare bebyggelsestruktur.
Bostadshus planeras att uppföras i planområdets östra del. Dessa redovisas på plankartan som
fyra snedställda hus. Med denna placering förväntas bostadshusen ge en öppenhet mellan
planområdets olika delar.
Örbyhus karaktäriseras till stora delar av en tämligen gles villabebyggelse i trädgårdsmiljö.
Flerbostadshus blir därmed ett nytt inslag inom planområdets närmiljö. Av vikt är därmed att
bostadshusen ges en god anpassning till de befintliga bebyggelsestrukturerna.

För Upplandsmuseet
Agnetha Pettersson, Antikvarie, Kulturmiljö

Kommunens kommentar:
Det är plankartan som styr vad som får byggas, till exempel genom utnyttjandegrad
och höjd. Illustrationer är alltså inte bindande utan bara exempel. Illustrationer ska
dock ge en rättvisande bild avseende bebyggelsens omfattning. Redovisade
bostadshus i planförslaget vid samråd är endast illustrationer och kommer att tas
bort ur plankartan. Eventuella illustrationer kommer istället att visas i
planbeskrivningen.
Synpunkterna noteras.

Telia

Bil. 8

Dokument ID: Remiss2019sthlm031
Detaljplan för Libbarbo 1:136, 1:179, 1:192, 1:196 samt del av 8:1 i Tierps kommun
Bakgrund
Skanova har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova har luft- och markförlagda teleledningar inom detaljplaneområdet som kan komma
att beröras i en kommande eventuell exploatering.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Vi förväntar oss att åtgärder kring befintliga teleledningar samt eventuella nya serviser
bevakas under ledningssamordning. Kontakt se nedan.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
I övrigt har Skanova inget att invända mot planen.
För Skanova,
Lars Erkensjö

Kommunens kommentar:
Synpunkter noteras.
Till yttrandet bifogades karta som visar befintliga ledningsdragningar. Kartan
publiceras inte i samrådsredogörelsen men finns tillgänglig hos Tierps kommun.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Bil. 9

Remissvar på Detaljplansförslag Örbyhus centrum
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel är paraplyorganisationen för bygden och ska som lokal
utvecklingsgrupp verka för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Alla förslag som nämns syns i bifogad skiss.
Återvinningsstation
Vi anser att återvinningsstationen bör förläggas på annan plats i centrum. Dels för att det om
det blir många som ska lämna sin återvinning samtidigt finns risk för att det bildas en “kloss”
av bilar (i dagsläget är det inte ovanligt med 4-5 bilar som lämnar samtidigt) och dels för att
en återvinningsstation vid föreslagen plats förfular hela centrumområdet. Det har även
uttryckts oro för att en återvinningsstation placerad enligt planförslaget kan skymma sikten
vid utfart till Bruksvägen. Det bör även tas i beaktande att lastbilarna som tömmer
containrarna tar stor plats i anspråk. Vi har tre förslag som alla ämnar säkerställa avskildhet
likväl som närhet för icke-bilburna:
Ett förslag är att förlägga den på andra sidan Slottsvägen med ny infart från denna.
Ett annat förslag är att förlägga den vid gång/cykelvägen invid bullervallen med ny infart och
återvändsgränd. Parkering i anslutning till återvinningen här skulle innebära parkeringsbuffert
vid många besökare till sporthallen, Vendelbadet och arrangemang som tex Örbyhusdagen.
Tillväxt & samhällsbyggnad
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Ett tredje förslag är att förlägga den på kommunens mark strax utanför detaljplaneområdet
(men likväl i centrum).
Torg och centrum/handel
Nuvarande torg är en asfaltsyta där många bilar parkerar trots förbud, och trots försök att liva
upp torget har det inte blivit varken livligt eller trevligt.
Vårt förslag är att nuvarande yta med beteckning torg istället får beteckning CH, för att
möjliggöra att ytan kan bebyggas och vi får samlad centrumverksamhet.
Vårt förslag är att grönytan längs Bruksvägen får beteckning Torg samt Park (där
planförslaget placerat Återvinningsstation), så att hela grönytan kan göras till en trevlig yta
och vi får ett livligt torg avgränsat från biltrafik.
Om dessa förslag inte skulle vara genomförbara så stödjer vi placeringen av CH enligt
planförslaget.
Parkering
Vi vill understryka att det är viktigt att det totala antalet parkeringsplatser i området inte
minskar.
Vi föreslår också att det blir två separata infarter till parkeringsytorna, så att den befintliga
gång/cykelvägen mitt i området inte behöver korsas av trafik.
Övrigt
I nuläget är det inte särskilt trafiksäkert vid parkeringen. Vi hoppas att detta vid
ombyggnation i området beaktas och förbättras. Våra förslag om torg och park på nuvarande
gräsytan skulle innebära att icke-bilburna har en stor bilfri yta med övergångsställe över
Uppsalavägen mot stationen och övergångsställe mot det nya bostadsområdet samt mot
dagvattendamm/skogsområde.
Vi vill nämna att det från medborgare dykt upp förslag om körförbud på området på
kvälls/nattid (klockslag beroende på centrumverksamheternas stängningstid) likt Österbybruk
centrum.
Vi vill också nämna att det uttryckts önskemål om att tillgängliggöra skogsområdet i
anslutning till dagvattendammen.
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Kommunens kommentar:
Återvinningsstation som planbestämmelse har tagits bort ur plankartan till förmån
för kvartersmark för CHE3, se uppdaterat planförslag. Inom kvartersmark för CHE3
kan en återvinningsstation placeras men ändringen innebär att planförslaget inte
låser markanvändningen för framtiden. Det tryggar behovet av kvartersmark till
utvecklingen av centrum samtidigt som det tar hänsyn till eventuella nya lösningar
för insamling av förpackningar med mera. Avseende placering innebär varken den
tidigare föreslagna återvinningsstationen eller det nya förslaget med CHE3 en risk
för skymd sikt vid utfart på Bruksvägen. Kommunen ser heller inte någon risk med
eventuell köbildning vid en återvinningsstation eftersom det finns en parkeringsplats
i anslutning till den.
Kommunen har tagit del av förslagna alternativa placeringar av återvinningsstation
och gör bedömningen att inget av alternativen är genomförbart. Samtliga förslag
innebär att ny anslutning från statlig väg måste anläggas, samt att markytor måste
beredas vilket medför stora kostnader. För att anordna en ny anslutning till statlig
krävs tillstånd från Trafikverket. Generellt sätt är Trafikverket restriktiv med att
tillåta nya in- och utfarter, i synnerhet när förutsättningarna för att följa VGU
(vägar och gators utformning) är mindre bra. Kommunen gör bedömningen att
nyttan inte motiverar åtgärden eftersom återvinningen kan lösas på föreslaget sätt.
Det uppdaterade planförslaget innebär omplacering av kvartersmark för CH, samt
en ny del med PARK. Kommunen anser det viktigt att bevara torget eftersom det
tjänar som en mötesplats. Hur torgets fysiska miljö utformas regleras inte i
detaljplanen. Inte heller möjligheten att parkera där regleras i detaljplan eftersom
parkering kan tillåtas inom bestämmelsen TORG. Kommunen är dock av
uppfattningen att parkering inte bör tillåtas inom TORG, vilket kommer regleras i
lokala trafikföreskrifter. Det är dock viktigt att påpeka att bristen på efterlevnad
gällande parkeringsförbudet bidrar till att skapa den situation som beskrivs.
Att skapa två helt separata parkeringsytor inom P-PLATS är inte möjligt eftersom
möbelbutiken är beroende av leveranser med lastbil alternativt långtradare. Det är
dock möjligt att inom P-PLATS utforma lösningar som ger fotgängare ett uppenbart
företräde, till exempel för att knyta ihop den centrala parkytan och torget. Mer
information finns i planbeskrivningen.
Övriga synpunkter noteras.
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Oskar Jonsson

Bil. 10

Med tanke på att många skolbarn korsar parkeringsytan ICA/Möbelaffären så föreslår jag en
ändring av planen.
Föreslår att planerade ”torget” mellan husen fortsätter i en park som ansluter till norra
parkområdet och att möjlig centrumhandel där reduceras till östra delen. På så vis kan
parkeringsytan inte användas som genomfart. Barnen kan gå tryggt genom parken, mellan
möbeln och badet till övergångsstället till skolan i väster. Dessutom blir det mer grönska i
centrum, samt centrumutsmyckningen med trädet och smidesskulpturen blir en central del i ett
bilfritt stråk som kan användas för att stärka sammanhållning och identitet på orten.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Till viss del kan kommunen tillmötesgå synpunkterna.
Planförslaget har uppdaterats. Kvartersmarken har delats upp i två delar till förmån
för parkmark i mitten. Planförslaget innebär ingen egentlig ökning av ytan för
parkmark, men kommunen ser ändå fördelar eftersom placeringen av parkmark mer
centralt ger möjlighet till en mer skyddad parkmiljö samt förbättrar möjligheten att
öka tillgängligheten till busshållplatsen på Bruksvägen.
Förslaget om parkmark ända ner till torget kan inte tillmötesgås. Planförslaget
tillåter fortsättningsvis parkeringsplats enligt samrådsförslaget, eftersom det
säkerställer transporter till verksamhetsutövarna förutom parkering för besökare.
Parkeringsplatsen är dock allmän plats, och det är möjligt att genom utformning
trygga passage för alla trafikanter som en del av den offentliga miljön.
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Oskar Jonsson

Bil. 11

Jag har tidigare kommit med en synpunkt angående dp 364 Örbyhus centrum.
Jag är intresserad av och jobbar för att utveckla rörligt friluftsliv med Örbyhus järnvägsstation
som utgångspunkt och Örbyhus centrum som servicepunkt.
Genom utvecklingsgruppen ÖTV är vi några som verkar för att skapa leder mot Tegelsmora
och Florarna såväl som mot Örbyhus slott och Vendel.
Utifrån dessa intressen, samt även med tanke på lokala skönhetsvärden, besöksvärden och
rekreationsmöjligheter för närboende, ser jag det som önskvärt att ett par nya gångstråk
planeras in, eller åtminstone övervägs/diskuteras. Bifogar kartbild som visar hur jag tänker.

Kommunens kommentar:
Det nya planförslaget tillåter att gång- och cykelväg anläggs inom allmän plats
PARK och inom allmän plats NATUR. Planförslaget möjliggör alltså föreslaget
gångstråk inom planområdet. Gångstråket är dock inte en del av detaljplanens
genomförande utan kan ses som en fråga om utformning av den offentliga miljön. Att
en åtgärd har stöd i detaljplan är dock ett bra första steg mot ett förverkligande.
Utanför planområdet gäller förutsättningar enligt där gällande detaljplan.
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Mats Elenäs

Bil. 12

Jag tycker inte att återvinningsstationen bör flyttas från "centrum". Jag tror att närheten till Ica
gör att många tar med sig återvinningen när de handlar. Att flytta återvinningsstationen skulle
troligtvis göra att återvinningen minskar. Däremot skulle återvinningsstationen kunna fräschas
upp. Väggar bakom återvinningskärlen skulle t ex förhindra plastpåsar o dylikt från att flyga
iväg. Där återvinningsstationen ligger nu är det gott om plats så om 4-5 bilar står där samtidigt
är det inga problem.
För att göra "torget" trevligt är det viktigt att det byggs fler lokaler så att torghandeln kan
utökas. Jag tror också att möjligheten att öppna en restaurang/pub skulle göra mycket för
trevnaden.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna noteras. Planförslaget tillåter även fortsättningsvis att återvinning
anordnas i centrum (E3).
Genom det kommunala huvudmannaskapet styr kommunen över vad som i
planförslaget är allmän plats, till exempel torg och park. Kommunen har där
rådighet över marken och svarar för till exempel utformning och skötsel. Allmän
plats får endast tillfälligt upplåtas för enskild verksamhet. Där kan dock
anläggningar som ses som ett naturligt inslag i den bestämda användningen
förekomma, till exempel en glasskiosk på ett torg eller stånd för torghandel.
Genom kvartersmark för centrum och handel möjliggör planförslaget för utveckling
av till exempel restauranger och annan centrumverksamhet. En detaljplan styr dock
inte över vem eller vilka som väljer att etablera sig, som fastighetsägare eller som
verksamhetsutövare. Det är upp till respektive fastighetsägare att utveckla
verksamheten inom fastigheten inom det ramar som detaljplanen tillåter. Här kan
argumenteras att kommunen är fastighetsägare. Ambitionen är dock att säkerställa
att kommunen har en reserv av mark till försäljning, vilket är viktigt för att kunna
erbjuda företag möjlighet att etablera sig och på så vis utveckla samhället.
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Samrådsmöte
Här redovisas en sammanfattning av synpunkter vid samrådsmötet 2019-01-23 med
kommentarer från kommunen:
•

Bad och idrottshall bör bevaras.

Planförslaget säkerställer den framtida användningen som idrottsområde, till exempel bad och
idrottshall. Planförslaget möjliggör även för utveckling av badet och idrottshallen.
•

Varför är det inte möjligt att bygga på BC vid färgaffären?

Planförslaget anger prickmark (mark som ej får bebyggas) för att förhindra bebyggelse och
komplettera det befintliga markreservatet för underjordiska ledningar. Det finns alltså
ledningar i marken som gör det olämpligt att bygga där. Det kan även vara olämpligt av andra
anledningar, till exempel närheten till Bruksvägen.
•

Vilken typ av boende planeras det för?

En detaljplan styr inte över vilken typ av bostäder som byggs. Detaljplanen prövar endast om
det är lämpligt för bostäder. Om det visar sig lämpligt med bostäder kan detaljplanen styra
över hur mycket som får byggas, hur högt som får byggas samt vilken typ av bebyggelse.
Detaljplanen styr alltså inte upplåtelseformen, det vill säga om det blir hyresrätter,
bostadsrätter, ett äldreboende etc.
•

Andra planer på bostäder i Örbyhus?

Ja, kommunen arbetar med ett par andra planförslag för bostäder i Örbyhus. Information finns
på kommunens hemsida.
•

Varför är det inte mer parkmark i planförslaget?

Planförslaget inför granskning har en annan utformning av parkmarken, men inte en väsentlig
ökning av parkmarken. Andelen parkmark är en avvägning mot behovet av till exempel
kvartersmark för centrum och handel. Kommunen strävar efter att nå en balans mellan de
olika användningsslagen sett till allmänna och enskilda intressen.
•

Parkeringshus under bostäderna?

Är inte aktuellt. Kostnaden skulle bli för stor och belasta bostadsinnehavarna.
•

Kan planen styra hur ICA och möbelaffären ser ut?

Nej, det är upp till den enskilda fastighetsägaren. Planen styr bara hur stor del som får
bebyggas av fastigheten samt hur högt det får byggas.
•

När flyttas rinken?

Ambitionen är att rinken ska flyttas under den varma årstiden för att inte störa under
säsongen.
•

När vänder sig Tierpsbyggen till byggföretagen för byggandet av bostäder?
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När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft är det möjligt att börja projektera för
bostäderna.
•

Återvinningsstationen bör ligga i anslutning till centrum eftersom många passa på att
lämna återvinningen när de handlar.

Planförslaget möjliggör för återvinningsstation i centrum men låser inte markanvändningen
till att endast tillåta återvinning.
•

Vad är skillnaden mellan park och natur?

Park är mark som kräver mer skötsel medan natur är ett grönområde där skötseln är
begränsad.

Slutkommentar
Under samrådet har en del synpunkter inkommit som inte kan tillgodoses eller endast till viss
del kan tillgodoses av kommunen. Här följer en sammanfattning av kommunens kommentar.
En detaljplan är en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan ska styra
markanvändningen och bebyggelsen, men en detaljplan ska inte reglera mer än nödvändigt.
Detaljplanen kan alltså inte styra över upplåtelseformen i bostäder, om det blir hyresrätter
eller bostadsrätter. Detaljplanen styr heller inte över enskilda fastighetsägare, till exempel
vilken verksamhet de driver, om det inte anses nödvändigt med hänsyn till omgivningen.
Kommunen styr med hjälp av vilken användning som tillåts, men om verksamheten faller
inom ramen för den användningen ska det tillåtas. Inom allmän plats är det vanligtvis
kommunen som ansvarar för utformningen och driften. Det finns möjlighet att påverka, direkt
och indirekt. Att delta i samverkansgrupper kan vara ett sätt att direkt påverka vad som händer
och sker i stadens rum. Ett indirekt sätt att påverka är att själv ansvara för sin del, till exempel
genom att parkera på avsedd plats och att undvika nedskräpning. Sammantaget blir effekten
en mer trivsam miljö.
Kommunen har endast delvis hörsammat önskemål om mer parkmark inom allmän plats.
Genom att föreslå ny placering av parkmarken hoppas kommunen att parkmarken upplevs
som mer sammanhängande och skyddad. Även här blir avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen central, behovet och önskemålet om en grön struktur med trivsam
utformning gentemot framtida behov av mer service.
Återvinningstationen föreslås inom planområdet enligt planförslaget. Enligt inkomna
synpunkter råder det delade meningar om var en återvinningsstation ska placeras, huruvida
den ska vara kvar i centrum eller inte. Kommunen föreslår vad som kan anses vara en
kompromiss. Planförslaget möjliggör även fortsättningsvis för en återvinningsstation i
centrum, men föreslår även alternativa användningar. Det betyder att kvartersmarken inte blir
obrukbar genom en låst användning om det skulle visa sig att det finns lämpliga alternativa
placeringar utanför planområdet. Kvartersmarken kan i sådant fall nyttjas för centrum och
handel. Någon alternativ placering inom planområdet bedöms inte möjlig. Hur insamling av
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återvinning går till i framtiden står inte klart. Kompromissen innebär att den mest
ändamålsenliga användningen av marken möjliggörs.

………………………………………….
Kristoffer Blomfeldt
Planarkitekt
2019-10-29
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INLEDNING
Om genomförandet av ett planförslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall enligt
plan- och bygglagens 5 kapitel (18 §) och miljöbalkens 6 kapitel (11-18 §§ och 22 §) en
miljöbedömning alltid göras. Vid upprättandet av en ny detaljplan gör kommunen därför alltid
en bedömning av planens möjliga miljöpåverkan, och om miljöpåverkan sammantaget kan
anses vara av betydande art eller ej. Detaljplanens påverkan vid planförslagets genomförande
ställs i relation till de möjliga förändringar som medges i gällande detaljplan.
Bestämmelser för hur behovsbedömningen skall genomföras finns angivet i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 6 kapitel liksom i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
1998:905). Följande bedömning utgår från kriterierna i förordningens bilaga 2 och 4.
Det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen AB inkom 2017-12-01 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Libbarbo 8:1. Sökanden önskar ändring av gällande
detaljplans användning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Utskottet samhällsbyggnad gav 2017-12-17 § 123 samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att
inleda arbetet med ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 8:1. Planområdet har
sedan dess utökats till att även inkludera fastigheterna Libbarbo 1:36, 1:179, 1:192, 1:193
m.fl. eftersom kommunen avser ta ett helhetsgrepp om det som är Örbyhus centrum.
GEOGRAFISKT LÄGE
Huvuddelen av planområdet återfinns i Örbyhus centrala delar omkring 250 meter sydväst om
järnvägen. För en karta över planområdet och den närmaste omgivningen, se figur 1.
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Figur 1: Plangräns markerad med svart streckad linje.

Planområdets sydöstra del gränsar till Slottsvägen medan den nordöstra delen omfattar ett
område öster om Slottsvägen. I norr gränsar planområdet delvis till Bruksvägen men omfattar
även en del av marken norr om Bruksvägen. Planområdet gränsar i nordväst till Uppsalavägen
medan sydvästra delen gränsar till det grönområde som ligger i anslutning till Vendelbadet
och idrottsplatsen. Ungefär 250 meter öster om planområdet rinner Tegelsmoraån som
sedermera mynnar i Vendelsjön.
GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt planbeskrivningen för gällande plan (DP 315 från 1995) utgörs marken av lera.
Eftersom lera kan medföra geotekniska problem vid grundläggning ställs krav på geoteknisk
undersökning inför utbyggnad. Kommunen har kännedom gällande att delar av planområdet
utgörs av fyllnadsmassor. Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar
att en del av planområdet utgörs av fyllnadsmassor, se figur 2.
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Figur 2: Utsnitt ur jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Planområdets gräns markerad med svart
streckad linje.

Det skrafferade området (streckade) indikerar att marken är fyllnad. Kommunen kan dock
med hjälp av äldre grundkartor, med bebyggelse från tiden innan fyllnadsmassorna
deponerades, konstatera att fyllnadsmassornas utbredning inte är fullt lika stor som
jordartskartan indikerar. Utredning av markens beskaffenhet krävs för att tydliggöra
förhållanden inom planområdet. Jordartskartan bekräftar även information från gällande plan
och visar förekomsten av lera. Gul färg indikerar lera (gul för glacial lera och ljusare gul för
postglacial lera) medan ljusblå färg indikerar morän. Utan en närmare undersökning är det
svårt att redogöra för de geotekniska förhållandena men det är rimligt att anta att delar av
marken under fyllnadsmassorna också består av lera samt viss förekomst av morän.
Kommunen avser säkerställa markens lämplighet för den ändrade användningen, framförallt
vad gäller bostäderna, genom att utreda frågorna under arbetet med detaljplanen. Det
förekommer inga uppgifter om att fyllnadsmassorna ska vara förorenade. Det bör dock
genomföras en miljöteknisk markundersökning för att bekräfta att marken inte är förorenad,
samt en geoteknisk undersökning som visar att marken kan bebyggas.
DETALJPLANEN
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet och genom en ändring
av gällande plan möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1. Detaljplanen syftar
även till att ta bort möjlighet enligt gällande plan (DP 315) att anlägga verksamhet för
bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt gällande plan (DP

142

Behovsbedömning

Diarenummer: EDP 2017.2014

300) att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. Vidare syftar
planen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller lämpligheten till utveckling
av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att möjliggöra för en modernisering och
utveckling av centrummiljön.
I huvuddrag föreslås följande förändringar från gällande plan:
• Kvartersmark för bostäder (B) föreslås på vad som enligt gällande plan är
kvartersmark för fritidsändamål (Y)
• Kvartersmark med möjlighet att anlägga drivmedelstation (G) tas bort och ersätts av
park
• Allmän plats och gata föreslås för del av området med hänsyn till trafiksituationen och
planområdets olika målpunkter
• Natur med möjlighet att anordna anläggning för dagvatten föreslås för den del av
planområdet som ligger öster om Slottsvägen/Dannemoravägen där gällande plan (DP
300 från 1945) ger möjlighet till industri (I) och lantbruksändamål (J).
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska planeringen inriktas på att möjliggöra för
en ökning av Örbyhus befolkning från 2300 (vid tidpunkten) till 3000 personer. Örbyhus
anges som distriktsort för Vendelbygden varvid det är viktigt att kommunen har god
planberedskap. Möjligheten till boende i centrala delarna av Örbyhus samt en utveckling och
modernisering av centrum stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Markanvändning inom planområdet regleras till största del av detaljplan DP 315 som vann
laga kraft 1995-11-02. Planområdet för DP 315 omfattar ett större område än det aktuella
planområdet. Vid referenser till gällande plan avses mark som nu planeras om. Utanför det
aktuella planområdet kommer DP 315 fortsättningsvis att gälla. Även byggnadsplanen för
Örbyhus stationssamhälle (DP 300) som vann laga kraft 1945 reglerar en del av området.
Den del av DP 315 som nu ingår i det nya planområdet består till största del av fastigheten
Libbarbo 8:1, men även Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192, 1:193 med fler. Gällande plan tillåter
användningen idrott (Y) för Libbarbo 1:179 och för delar av Libbarbo 1:8. För Libbarbo 1:8
tillåts även TORG, PARK, handel (H) samt bilservice (G). För Libbarbo 1:36, 1:192 samt
1:193 tillåter planen handel (H). Gällande plan reglerar inte bebyggelsen med
exploateringsgrad för de nämnda fastigheterna utan istället används egenskapsgränser och
stora ytor med prickad mark (marken får ej bebyggas). Höjden på bebyggelsen regleras med
byggnadshöjd. För bebyggelsen inom planområdet gäller i stora drag 7 meter byggnadshöjd.
Gällande plan har endast en liten del lokalgata, istället sker all besöksparkering till respektive
målpunkt inom allmän plats TORG sker all besöksparkering till målpunkterna i anslutning
centrum. Den nya planen avser ändra på delar av användningen TORG till allmän plats gata
för att tydliggöra tillfart till de nya bostäderna.
Den del av byggnadsplanen DP 300 (från 1945) som ingår i planområdet är en del av
fastigheten Libbarbo 8:1. I byggnadsplanen regleras marken som industri (I) och
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lantbruksändamål (J). Marken som ingår i planområdet har inte exploaterats enligt
byggnadsplanen. Kommunen avser planlägga marken som natur på grund av de dåliga
geotekniska förhållandena i östra delen av området. Vidare avses hantering av dagvatten
tillåtas inom naturmarken för att skapa bra förutsättningar för hantering och fördröjning av
dagvatten, inte bara för planområdet utan ett större område av Örbyhus.
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet utgör en framskrivning av dagens markanvändning. Vid ett nollalternativ
finns möjligheten att vidareutveckla verksamheter för handel och för bilservice eftersom
gällande detaljplan har outnyttjade byggrätter. Fortsättningsvis kommer användningsområdet
idrott att gälla vid ett nollalternativ. Även inom användningsområdet idrott finns möjlighet till
utveckling. Möjligheten till utveckling är dock begränsad enligt gällande plan eftersom stora
delar av området ej får bebyggas. Möjligheten att anlägga industri och lantbruksändamål
kvarstår för den östra delen av planområdet.
BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Se checklista för behovsbedömning.
SAMLAD BEDÖMNING
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan inte kan antas
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11§.
Planens negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att
planen sammantaget inte bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan som
avses i miljöbalkens 6 kap.
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens ställningstagande grundar sig på de förändringar som detaljplanen innebär samt
hur förändringarna förhåller sig till vad gällande detaljplan tillåter. Ny bebyggelse är möjlig
enligt gällande detaljplan. Den nya detaljplanen tillåter endast ny form av användning för en
del av planområdet. Planområdet är en del av Örbyhus centrum. Det bör finnas utrymme för
utveckling, dels vad gäller Örbyhus framtida behov av service men även avseende utformning
och gestaltning.
Kommunen avser planera för bostäder inom en del av det område som tidigare varit planlagt
för idrott (Y). Marken för bostäder är ianspråktagen sedan tidigare. Den nya detaljplanen
syftar även till att begränsa viss användning enligt gällande plan genom att ta bort möjligheten
till verksamhet för bilservice (G). Inom gällande planer finns även outnyttjade byggrätter för
handel (H) och till viss del outnyttjade byggrätt inom idrott (Y), samt mark tänkt för
industriändamål (I). Kommunen avser se över lämpligheten för de outnyttjade byggrätterna
och om möjligt bekräfta dem, men även ta bort möjligheten där verksamhet inte bedöms
lämplig. Övriga förändringar som planen innebär bedöms vara möjliga även inom gällande
plan, till exempel gällande utformning av allmän plats för torg och förändringar inom området
för idrottsändamål, även den mark som inte får bebyggas.
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Bostäder kan antas medföra en ökad mängd trafikrörelser. Bostäderna är dock lokaliserade i
direkt anslutning till service och inom promenadavstånd till Örbyhus station. Örbyhus
centrum är redan trafikerat och andelen trafikrörelser som de nya bostäderna genererar bör
vara marginell sett till helhetsbilden och vad gällande plan tillåter.
Eftersom delar av planområdet består av fyllnadsmassor avser kommunen inom ramen för
detaljplanen att ta fram en geoteknisk utredning och en miljöteknisk markundersökning. Det
finns inga uppgifter som signalerar att förorenade fyllnadsmassor har använts men
utredningarna avser bekräfta markens lämplighet för bostäder.
Kommunen ser dagvatten som en faktor som möjligtvis riskerar ha en inverkan på miljön,
men att dagvattnet inte bör vara av den karaktär eller dagvattenhanteringen av den omfattning
som medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen har medvetet tagit med östra delen av
planområdet eftersom det finns goda möjligheter att skapa varaktiga och hållbara lösningar
för dagvattenfrågan inom det området. Lösningar som kan gynna både människan och
naturen. Dagvattenhanteringen är en fråga som är möjlig att hantera inom ramen för
detaljplanen och således inte något som får kommunen att ändra sin sammantagna
bedömning.
Sammantaget bör förändringarna i nya detaljplanen medföra oförändrad alternativt minskad
risk för betydande miljöpåverkan.
MEDFÖLJANDE HANDLINGAR
Checklista för behovsbedömning
MEDVERKADE TJÄNSTEMÄN
Adam Nyström – kommunarkitekt
Maria Berg – naturvårdshandläggare
Wiltrud Neumann – miljö- & hälsoskyddsinspektör
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt

…………………………………………………………
Kristoffer Blomfeldt – planarkitekt
Tierp 2018-02-23
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CHECKLISTA
PLANNAMN: DP 364 - ÖRBYHUS CENTRUM

PÅVERKAN
kriterier:

Planens påverkan bedöms utifrån tre kategorier: ”ja”, ”ev.” och ”nej”.
Indikerar att planens föreslagna mark- och vattenanvändning enskilt, eller sammanvägt med listans övriga
att medföra betydande, positiva (+) eller negativa (-)
+/- aspekter (redovisas sist i dokumentet), kan komma
konsekvenser för miljön. Ett sammanvägt
= en miljöbedömning kommer att genomföras.

JA

Syftar på att det finns en osäkerhet kring vilken miljöpåverkan planen kan medföra enskilt betraktat och/eller
+/- sammanvägt med omgivande faktorer. Detta resultat medför att frågan even-tuellt måste utredas mer ingående
för att ett ställningstagande skall kunna göras. Eventuellt kommer en miljöbedömning att genomföras.

EV.

NEJ

Innebär att planen varken enskilt eller sammanvägt med omgivande faktorer, bedöms ha en nämnvärd påverkan
på miljön. En miljöbedömning kommer således inte att genomföras.

MÅLUPPFYLLELSE
Strider planen mot...

ASPEKT

JA

Sveriges miljömål?

EV.

NEJ

Dagvatten från planområdet leds idag till Tegelsmoraån. En ökning av
dagvatten bör hanteras inom plan för att inte påverka miljömålet "levande sjöar
och vattendrag".

X

Riksintressen?

X

Planen berörs endast av riksintresset "influensområde för luftrum".
Planförslaget bedöms inte ha någon inverkan på riksintresset
eftersom det är tätbebyggt område.

X

Planförslaget bedöms ligga i linje med visionen. En utveckling av Örbyhus centrum
ger möjlighet till tillväxt och en uppdaterad plan ger möjligheter för god livsmiljö.
Planförslaget minskar förvisso området för idrott, men strävar också efter att
skapa bättre förutsättningar för utveckling av användningsområdet för idrott
(rekreation). Nya bostäder ger även möjlighet till bostäder för familjer i nära
anslutning till fritidsaktiviteter.

Kommunens vision

- Utveckling & tillväxt?
- God livsmiljö?
-Barn & ungdom?

BESKRIVNING

LANDSKAPSBILD/ STADSBILD
Medför planen störning av...

ASPEKT
In- och utblickar?
Siktlinjer?
Historiska spår/
kulturhistoriska
landskap?
Landskapet eller
stadsbildens helhetliga
karaktär?

JA

EV.

X

X

NEJ

BESKRIVNING
Planförslaget bedöms inte påverka in- och utblickar. Planförslaget skulle kunna
påverka siktlinjer i och med att det möjliggörs för högre bebyggelse. Kommunen
gör dock bedömningen att det inte föreligger någon större risk för störning
eftersom det inte är en känslig kulturhistorisk miljö eller känsligt kulturhistoriskt
landskap.

Eftersom planförslaget tillåter högre bebyggelse kommer stadsbilden förändras
något. Det är dock en plan som omfattar Örbyhus centralaste delar och
ambitionen är att stärka centrumets identitet, att ge området en tydligare
karaktär av centrum. Syftet med planen är bostäder som bidrar till att skapa liv
och rörelse i området. Sammantaget en förbättring av karaktären.
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KULTURMILJÖ / KULTURARV
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Kulturreservat?

X

Inget kulturreservat berörs av planförslaget.

Fornminne?

X

Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget.

Byggnadsminne?

X

Inga byggnadsminnen berörs av planförslaget.

Kulturlandskap?

X

Inget kulturlandskap berörs av planförslaget.

Annan värdefull
kulturmiljö?

X

Planförslaget bedöms inte beröra någon annan värdefull kulturmiljö.

SAMHÄLLS & NATURRESURSER

Påverkar planen hushållning av naturresurser såsom:

ASPEKT

JA

EV.

Mark?
Vatten?
Materialla resurser?

NEJ

X

Transporter?
Kommunikationer?
Energi, m.m.?

X

BESKRIVNING
Marken inom planområdet är ianspråktagen genom gällande plan. Planförslaget
medför till största del förändringar av användningen. För övrigt bedöms planen
inte medföra påverkan på naturresurser.
Nära till tågstation och pendling med kollektivtrafik. Nära till service, handel, skola
och fritidsaktiviteter.

NATURMILJÖ / NATURVÅRD / BIOLOGISK MÅNGFALD
Har planen en påverkan på omgivande...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Natura 2000- områden?

X

Inget natura 2000-område berörs av planförslaget.

Naturreservat/
Naturskydd?

X

Inget naturreservat eller naturskyddsområde berörs av planförslaget.

Strandskydd?

X

Strandskyddat område berörs inte av planförslaget.

Rödlistade arter?

X

Nyckelbiotoper?

X

Annan värdefull natur?

X

Sannolikheten att rödlistade arter förekommer i området bedöms som liten på
grund av att området är ianspråktaget. Den natur som förekommer inom området
bekräftas i plan.
Inga nyckelbiotoper förekommer inom planområdet.
Bedöms inte påverkas. Den värdefulla naturen som förekommer avses bekräftas
och skyddas i planen. Träd som ej är livskraftiga i sin nuvarande miljö
(integrerade i asfalterade ytor) flyttas till bättre plats.
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Behovsbedömning
av detaljplan

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Påverkar planen kvantitet eller kvalitet av:

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING

Grönstruktur?

X

Betydande grönstruktur inom planområdet avses bevaras och bekräftas. Ingen
betydande grönstruktur bedöms påverkas negativt av planförslaget.

Populära
rekreationsstråk?

X

Stigar förekommer i anslutning till östra delen av planområdet ("Borggården").
Eventuella stigar inom planområdets östra del får användningen natur enligt
planförslaget.

Friluftsanläggningar?

X

Planförslaget påverkar ytan för idrott (minskning) men ökar möjligheten till
utveckling av den genom ändrad byggrätt och högre koncentration.

Vandringsleder?

X

Inga vandringsleder förekommer inom planområdet.

Smultronställen?

X

Inga smultronställen förekommer inom planområdet.

HÄLSA & SÄKERHET

Innebär planen konsekvenser i form av ... , eller påverkas planområdet av externa faktorer såsom...

ASPEKT

JA

EV.

Buller
Vibrationer

NEJ

X

Föroreningar
mark, luft, vatten

X

Överskrids
miljökvalitetsnormer?

X

Övrigt?

X

BESKRIVNING
Nära väg men bedöms finnas bra förutsättningar (låg ÅDT och buffertzoner) att
hantera bullerfrågan. Inga verksamheter som genererar vibrationer förekommer.
Planförslaget medför viss del ökad trafik men bedöms inte innebära risk för
luftföroreningar. Dagvatten avses tas omhand. Eventuella föroreningar i utreds i
planarbetet. Planförslaget bedöms inte ge upphov till eventuella nya föroreningar.
Planförslagets ändringar medför ingen påverkan på miljökvalitetsnormer.

PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN
Innebär planen en påverkan på...

ASPEKT
Mark?

JA

EV.

Klimat?

BESKRIVNING
Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande mark genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning av dagvattenfrågan.

X
X

Luft?
Vatten?

NEJ

Planförslaget bedöms inte påverka omgivningens luft.

Planförslaget skulle kunna medföra en påverkan på närliggande vatten genom
dagvatten. Planförslaget möjliggör dock för lösning dagvattenfrågan.

X
X

Planförslaget ger inte upphov till klimatförändringar.
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Behovsbedömning
av detaljplan

NATURKATASTROFER, ÖVERBELASTNING

Medför planen en ökad risk för, eller löper planområdet risk att drabbas av...

ASPEKT

JA

EV.

NEJ

BESKRIVNING
Ingen risk föreligger

X

Översvämning?

X

Erosion?

Ingen risk föreligger

SAMLAD BEDÖMNING
Påverkar planförslaget sammantaget...

ASPEKT
Samtliga tidigare
aspekter i en helhetsbild:

JA

EV.

NEJ

X

BESKRIVNING
Planförslaget medför endast förändringar av användningen för delar av
planområdet. Förändringarna medför inte enbart ökad exploatering utan även till
viss del minskad exploatering. Enligt gällande plan finns outnyttjade byggrätter
för till exempel bilservice och industri. Planförslaget tar bort möjligheten till den
exploateringen eftersom användningen bedöms som olämplig. Vid ett
nollalternativ kvarstår de möjligheterna.
Det finns givetvis frågor som måste utredas, till exempel geoteknik och
dagvatten. Kommunen gör dock bedömningen att det finns goda möjligheter att
utreda frågorna samt föreslå lösningar inom ramen för planarbetet. Det är frågor
som är aktuella inom i princip alla detaljplaner.
Sammantaget bedöms förändringar enligt planförslaget inte kunna antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
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Policy

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun
Antagen av kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från 1 mars 2011

Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se
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Policy för barnkonventionen i Tierps kommun
_______________________________________________________________
Fastställda v kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från och med 1 mars 2011
Alla beslut och allt arbete i Tierps kommun ska utgå från och göras i enlighet med FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och gällande svensk lagstiftning.
Bakgrund
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20
november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de
första länderna i världen konventionen. Konventionen utgår från att barndomen har ett
värde i sig och att barn är en utsatt grupp. I denna konvention avses med barn varje
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller
barnet,
artikel 1.
Barnkonventionen är inte svensk lag och tar inte heller över svensk lagstiftning. Men
varje stat som ställt sig bakom konventionen är skyldig att se till att dess rättigheter
införlivas i egen lagstiftning. Svensk lag anpassas successivt till barnkonventionen.
Alla rättigheter som slås fast i barnkonventionen samspelar och utgör en helhet. De är
således lika viktiga.
De fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) i barnkonventionen ska utgöra arbetet
med barnkonventionen i kommunen samt att artikel 4, 22 och 23 ska beaktas (Se
bilaga).
Policyns syfte
Syftet med policyn är att
implementera den i kommunens verksamheter så att attityder, arbetssätt och
förhållningssätt mot det enskilda barnet har sin grund i barnkonventionen och
att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.
Inriktningsmål
Alla har ett gemensamt ansvar för att barnkonventionens intentioner
förverkligas i kommunen. Förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer har ett
särskilt och eget ansvar för den kommunala verksamheten
-

Barnperspektivet ska beaktas vid alla beslut. I ärenden som på ett allmänt och
avgörande sätt – direkt och indirekt – rör barn och ungdomar ska det framgå
hur barnperspektivet beaktas

-

Barn och ungdomar i kommunen ska få möjlighet att göra sina röster hörda
och att bli lyssnade på. Barn och ungdomars åsikter ska ha betydelse i de
processer som leder fram till beslut
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-

Samverkan mellan olika aktörer ska stärkas för att främja det förebyggande
arbetet i kommunen

-

Alla barn och ungdomar i Tierps kommun, oavsett ”barnets eller dess förälders
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning; nationella, etniska eller sociala ursprung; egendom, handikapp,
börd eller ställning i övrigt”, skall ha samma rättigheter och lika värde

Införande av policyn
En handlingsplan ska kopplas till policyn där man på verksamhetsnivå ska ta ställning
till hur barnkonventionen ska förverkligas och dessutom ska handlingsplanen redovisa
hur barnchecklistan ska användas vid beslutsfattande, särskilt med avseende på att
-

påverka attityder så att barnkonventionen får en genomslagskraft hos alla barn,
ungdomar och vuxna
främja barn och ungdomars delaktighet
ge kommunens personal tillräcklig kunskap om barnkonventionen.
utveckla inflytande så att barns och ungdomars åsikter beaktas innan beslut
fattas.

Dessutom ska
en barnchecklista användas och bifogas varje beslut som fattats av utskotten,
blockchefer och verksamhetschefer
handlingsplanen tydligt beskriva hur uppföljning ska ske.
____________

152

BARNCHECKLISTA
Ansvarig

KRISTOFFER BLOMFELDT
...........................................................................................................................................

KRISTOFFER BLOMFELDT
Handläggare: .....................................................................

EDP 2017.2014
Dnr:..........................................

DP 364 - ÖRBYHUS CENTRUM
Ärende: ..................................................................................................................................................

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta
Nationernas Barnkonvention, vilket slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas, rätt att växa upp i trygghet och skyddas
mot övergrepp, rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid
komma i första hand. (FN:s barnkonvention består av 54 artiklar)

Tierps kommunfullmäktige beslutade i § 15/2011
Att en barnchecklista för Tierps kommun ska upprättas vid beslut i ärenden som på ett
allmänt och avgörande sätt – direkt eller indirekt - rör eller berör barn och ungdomar.
Exempelvis: Boende-, lek-. skol-, trafik- och samhällsmiljöer
Kollektivtrafik
Allmänna lokaler och tillgänglighet
Verksamheter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning
Verksamheter för ensamkommande flykting barn och ungdomar
Verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor
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Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. Om en fråga besvaras med ”Nej” bör en
analys göras. Om flera frågor besvaras med ”Nej” kanske en återremiss av ärendet blir
nödvändigt.

1.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja X



Nej



Barn och ungdomar berörs ej av beslutet, motivera svaret.
Planförslaget ger möjlighet till utveckling och modernisering av användningsområdet för idrott
och rekreation. Tillskottet av bostäder i nära anslutning av idrottsområdet och skolan bedöms
vara positivt för familjer.
.............................................................................................................................

2. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja X



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.
Barn och ungdomar likväl som alla andra intresserade har möjlighet att inkomma med
synpunkter under planprocessen.

.............................................................................................................................
3. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd?
Ja X



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.
Planförslaget har tagit särskild hänsyn till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Det
är en faktor som alltid beaktas vid planering. Planen för Örbyhus centrum medför endast en
ändring av användningen för en del av området. Örbyhus centrum med närhet till
idrottsanläggningar, Vendelbadet och skolan är en plats där det kommer att vistas mycket barn
och ungdomar. Genom att planlägga för bostäder kommer det bli mer liv och rörelse i området,
vilket även skapar en säkrare och tryggare miljö för de verksamheter som finns där redan idag.
I planarbetet ingår en översyn av hela centrummiljön där det är viktigt att tillgänglighet,
trafiksäkerhet, utvecklingsmöjlighet med mera beaktas, vilket kommer att gynna barn och
ungdomar med behov av särskilt stöd.
..........................................................................................................................................................

Barnchecklistan ska bifogas berörda ärenden från och med den 1 mars 2011.
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Bilaga 1
Kortfattad förklaring till artiklarna 2, 3, 6, 12 (de fyra grundprinciperna) samt
artiklarna 4, 22 och 23
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras.
Rättigheterna gäller alla enskilda barn och ungdomar inom ett lands gränser. Barnet ska
skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av ” barnets eller dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i
övrigt”
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Med detta menas att
samhället ska se varje barn som en egen individ
varje barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass,
etnisk bakgrund, funktionshinder eller bosättningsort
varje barn ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden, få en god fysisk och
psykisk omvårdnad.
Varje barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov,
vilja och intresse
Varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
Varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses för att främja den fysiska,
psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen
Kommunala beslut ska fattas utifrån barnets bästa där vetenskap, beprövad
erfarenhet och barnets röst vävs samman
Vårdnadshavare/förälder har ansvaret för barnet.
Artikel 6: Varje barns rätt till att överleva, leva och utvecklas.
Med detta menas att:
varje barn har en inneboende rätt till livet
konventionsstaterna ska till det yttersta av sina tillgängliga resurser
säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling
varje barn har en självklar rätt till sitt liv samt att leva värdigt
varje barn har rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling
varje barn har rätt till utbildning, stimulans, fritid och lek
varje barn har rätt till vila
Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. När åsikten beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.
Artikel 4: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, adminstartiva och
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, sär så behövs,
inom ramen för internationellt samarbete.
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Artikel 22: Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett
barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting erhåller lämpligt skydd och
humanitärt bistånd. Det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer
med sina föräldrar. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan
hitta föräldrarna eller andra släktingar ska barnet få samma skydd och hjälp som andra
barn får när de inte kan bo hos sina föräldrar.
Artikel 23: Barn med funktionshinder får bra liv, ska kunna gå i skolan och vara med i
samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen
ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälpen.
______________
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1 (7)

Fastighetsförteckning
2018-10-17
Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2018-10-16
Projektnummer: 1034603

Fastighetsförteckning uppdaterad
av Tierps kommun 2019-10-17

Fastighetsförteckning till detaljplan för Örbyhus centrum, Tierps kommun, Uppsala län

Beteckning på kartan

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Libbarbo 1:36
Libbarbo 1:179
Libbarbo 1:192

Libbarbo 1:193
Libbarbo 2:34
Libbarbo 2:37

Libbarbo 8:1

Tc Livs AB
Uppsalav 5
748 40 Örbyhus
Tierps Kommun
815 80 Tierp
Hedén, Peter Ingemar
Tegelsmoravägen 23
748 42 Örbyhus
Hedén, Karin Gith Marie
Tegelsmoravägen 23
748 42 Örbyhus
Hesensson, Kevin
Fyrislundsgatan 28 Lgh 1204
754 46 Uppsala
Svalans Fastigheter Hb
Pl 512
748 96 Tobo
Stockholms Modul –
Bygg & Förvaltning AB
Tyttinge 5
147 91 Grödinge
Tierps Kommun
815 80 Tierp

Metria AB
Lagergrens gata 2
652 14 KARLSTAD
Tel: 010-121 88 28
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Övrigt

2(7)

Beteckning på kartan

2018-10-17

METRIA AB

Ägare/Innehavare, adress

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Övrigt

Hela S:2 har avregistrerats.

Libbarbo S:2

Vägar, diken

Samtliga delägande fastigheter:

Hov 1:35
Libbarbo 8:1

Bergvik Skog Öst AB
Trotzg 25
791 71 Falun
Se Fastigheter inom planområdet

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Libbarbo GA:1

Vattenledning

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet

Libbarbo GA:2

Avlopp

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet

Libbarbo GA:3

Värmeledning

Samtliga gemensamma delägare:

Libbarbo 1:192-193

Se Fastigheter inom planområdet
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Serv 1

Avtalsservitut
03-IM1-52/100.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 1:179 mfl

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 2-4

Avtalsservitut
03-IM1-52/100.2
03-IM1-52/102.2
03-IM1-52/103.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 5

Avtalsservitut
D201600372257:1.1
Kraftledning

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Vallskoga 1:121

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm

Olokaliserade servitut

Avtalsservitut
03-IM1-74/3888.1
03-IM1-91/32080.1
Kraftledning
Karta saknas i akt

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Älvkarleby Västanån 6:20

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET forts.
Olokaliserade servitut

Avtalsservitut
03-IM1-89/29590.1
03-IM1-89/29591.1
Transformatorhus,
jordkabel
Karta saknas i akt

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Älvkarleby Västanån 6:20

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lr 1

Ledningsrätt
03-89:338.1
Tele

Belastar: Libbarbo 8:1 mfl

Till förmån för:
Televerket

Skanova
Box 3010
169 03 Solna
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Libbarbo 1:9
Libbarbo 2:11
Libbarbo 2:28

Libbarbo 2:45

Libbarbo 2:47

Libbarbo 2:50
Libbarbo 2:57
Libbarbo 2:70
Libbarbo 2:72
Libbarbo 2:135
Libbarbo 3:1
Libbarbo 8:3

Tierps Kommun
815 80 Tierp
Vendel-Tegelsmora Församling
Box 5
748 02 Örbyhus
Värnebjörk, Patrik Emanuel
Tingshusvägen 1
748 42 Örbyhus
Värnebjörk, Karolina Emma Helena
Tingshusvägen 1
748 42 Örbyhus
Bostadsrättsföreningen Solgården I
Örbyhus
C/O Mediator AB
Box 3080
750 03 Uppsala
Turesson, Tommy Arne Mikael
Bruksvägen 20
748 41 Örbyhus
Turesson, Susan Mueni
Bruksvägen 20
748 41 Örbyhus
Nordfors, Kjell Johan Kristoffer
Uppsalavägen 2
748 40 Örbyhus
Cyranowska, Miroslawa Teresa
Bandstolsvägen 59 Lgh 1002
756 48 Uppsala
Svennersten, Karin Maria Linnéa
Uppsalavägen 6
748 40 Örbyhus
Asplund, Mats Rikard Alvar
Spånga 108
747 91 Alunda
Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk
Tierps Kommun
815 80 Tierp
Tierps Kommun
815 80 Tierp
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METRIA AB

Övrigt

6(7)

Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Serv 6

Avtalsservitut
03-IM1-46/1850.1
Inskrivningsdag:
1946-08-28
Förnyad: 2018-01-30
Vattentäkt mm

Belastar: Libbarbo 8:1

Till förmån för:
Libbarbo 1:9

Se Fastigheter utanför
planområdet

Serv 7

Avtalsservitut
03-IM1-52/102.1
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Vattenledning mm

Belastar: Libbarbo 2:34

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Serv 8

Avtalsservitut
03-IM1-52/108.2
Inskrivningsdag:
1952-01-09
Brunn mm

Belastar: Libbarbo 8:1, 8:3

Till förmån för:
Libbarbo 2:135

Löfström, Lars Niklas
Kärven 270
819 66 Lövstabruk

Lr 2

Ledningsrätt
0360-05/72.1
Tele

Belastar: Libbarbo 8:1, 8:3 mfl

Till förmån för:

Tierps Kommun
815 80 Tierp
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Beteckning på kartan

2018-10-17

Ägare/Innehavare, adress

METRIA AB

Övrigt

ÖVRIGA INTRESSENTER
Allmänna vägen nr 716 och 719

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge

UPPLYSNING
Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Fastighetsförteckningen upprättad av

Jennie Shahan, Metria AB
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Teknisk PM Geoteknik

Tierps kommun

Översiktlig geoteknisk undersökning,

DP 364 Örbyhus centrum

Falun 2018-06-05
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Översiktlig geoteknisk undersökning,
DP 364 Örbyhus centrum

Teknisk PM Geoteknik

Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status

Pär Vestling
Uppdragsledare

2018-06-05
1320034149
-

Pär Vestling
Oskar Skoglund
Handläggare

Ramböll Sverige AB
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Ramböll Sverige AB
Box 1932, Pelle Bergs Backe 3
791 19 Falun

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 60 00
F: +46-10-615 20 00
www.ramboll.se
Unr 1320023860

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506

1.

Uppdrag och syfte
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Tierps kommun att utföra en översiktlig
geoteknisk undersökning för ny detaljplan, DP 364, i Örbyhus centrum för att
möjliggöra bostadsbebyggelse och handelsverksamhet.
Syftet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att översiktligt
klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska förutsättningarna som
underlag för upprättande av detaljplan inom området.
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2.

Underlag för undersökningar
Som underlag för den geotekniska undersökningen har följande handlingar
använts:
·
Uppgifter om ledningar från ledningkollen.se
·
SGU:s jorddjups- och jordartskartor har hämtats från sgu.se
·
Plankarta erhållen 180419, Tierps kommun
·
Grundkarta erhållen 180419, Tierps kommun

3.

Redovisning
Utförda undersökningar redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport”, MUR,
daterad 2018-06-05. I MUR redovisas utförda fältundersökningar samt plan och
sektionsritningar.
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Radonundersökningar har utförts med Marcus 10, se kap 9.
Plansystem:
Höjdsystem:

4.

SWEREF99 18 00
RH2000

Planerad etablering
Den översiktliga geotekniska undersökningen genomfördes i centrala delen av
Örbyhus. Det aktuella området har undersökts i syfte att säkerställa markens
lämplighet och möjliggöra för etablering av flerbostadshus och butiker.

5.

Befintliga byggnader och anläggningar
Befintliga byggnaders och anläggningars grundläggning har ej undersökts.

6.

Allmän områdesbeskrivning
Området för undersökningen är beläget i centrala delen av Örbyhus och avgränsas
av Bruksvägen i norr, Slottsvägen i öst och en gång- och cykelväg i syd. Västerut
avgränsas området av parkeringsytor och handelsområde.
Området har en areal av ca 1,2 ha och utgörs idag av parkområde och
fritidsanläggning i form av en utomhus isrink och en gammal/nedlagd boule- och
tennisbana. Mot Slottsvägen i öst begränsas insyn och buller av en anlagd vall, ca
100 m lång, 30 m bred och upp till ca 3 m i höjd.
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Område A är avsett för kommersiella lokaler och område B för bostäder.
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Figur 1. Ortofoto med ungefärligt undersökningsområde (område A och B)
markerat i blått.
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Undersökningsområdet är relativt plan och består i huvudsak av gräsmatteytor.
Marknivåerna inom undersökningsområdet varierar mellan ca +26 och +29. De
högsta nivåerna finns i västra delen av området längs Bruksvägen i norr och de
lägsta mot Slottsvägen i öst. Generellt sett lutar marken svagt österut mot
Slottsvägen. I norra delen i område A längs Bruksvägen lutar/släntar marken
något och planar ut mot Eriks torg/parkering i söder.
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7.

Geotekniska förhållanden

7.1

Jordartsbeskrivning

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera eller morän.
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Figur 2. Ortofoto med tolkning av geotekniska förhållanden (Gränserna är mycket
ungefärliga).
Område 01
Marknivån i utförda borrpunkter varierar mellan ca +28,1 och +27,2.
Enligt utförda undersökningar utgörs marken under mulljord av varierande
finsediment (mulljordshaltig siltig lera, lera med siltskikt och lera) med en
mäktighet på ca 1–1,5 m. Leran underlagras av friktionsjord på förmodat berg
med en mäktighet varierande mellan ca 2–3 m.
Finsedimenten har i huvudsak låg till medelhög fasthet.
Friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
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Område 02 och 03
Marknivån i utförda borrpunkter varierar mellan ca +26,8 och +27,6.
Enligt utförda undersökningar utgörs marken under mulljord av ett lager fyllning
bestående av grus, sand och silt med en mäktighet varierande mellan ca 1–2 m.
Fyllningen följs av ca 1,5–4 m finsediment (varvig lera, lera med siltskikt, siltig
gyttjig lera) ned till nivåer varierande mellan ca +21,6 och +25,2.
Mäktigheten och jorddjupen med finsediment ökar från väst till öst.
Störst mäktighet av finsediment har påträffats i östra delen av området, där
sedimentens mäktighet i undersökta punkter som mest uppgår till ca 4 m.
Finsedimentens fasthet kan klassificeras som extremt låg till mycket låg i den övre
ca 1–2 m delen av lagret och övergår därefter till ett lager med låg till medelhög
fasthet.
Finsedimenten underlagras av friktionsjord på berg med mäktigheter varierande
mellan ca 1–3 m. Friktionsjorden har hög till mycket hög lagringstäthet.
I undersökningspunkt 18R08 påträffades, under ca 1,3 m mäktig fyllning, siltig
gyttjig lera med en mäktighet på ca 0,7 m följt av lera och siltig lera ned till ca 5
m djup och stopp mot förmodat berg eller block erhölls på 5,1 m djup.
Ur tjälfarlighetssynpunkt kan förekommande jord inom området hänföras till
Tjälfarlighetsklass 4 d.v.s. ”Mycket tjällyftande jordarter”, enligt
AMA Anläggning 13.

7.2

Bergnivå

Enligt SGU:s jorddjupskarta indikeras att djup till berg inom området kan variera
mellan 3–5 m.
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Inga jord-bergsonderingar har utförts för fastställande av djup till berg.
Stopp har erhållits, mot block eller berg, med hejarsondering (HfA) på nivåer
varierande mellan ca +21,7 och +24,3, vilket motsvarar djup ca 2,9–5,5 m under
markytan.
Tidiga sonderingsstopp med hejarsondering indikerar förekomst av block i
fyllningen.
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8.

Hydrogeologiska förhållanden
Tre grundvattenrör har slagits ner och installerats i friktionsjord under leran inom
undersökningsområdet.
I friktionsjorden, vid senaste avläsning 2018-05-29, varierade grundvattennivån
mellan ca +24,5 och +25,2, vilket motsvarar ca 2 – 3 m djup under markytan.
Tabell 1. Resultat avläsningar, grundvattenrör.
Id, GW-rör
18R06GW
18R08GW
18R13GW

Datum
(avläst)
2018-04-26

Nivå GVY*

Djup GVY*
(mumy**)

Notering

+26,0

1,6

Ej stabiliserats

2018-05-29

+24,5

3,1

2018-04-26

+23,7

3,1

2018-05-29

+24,5

2,0

2018-04-25

+27,1

1,0

2018-05-29

+25,2

2,9

Ej stabiliserats
Ej stabiliserats

*GVY: grundvattenyta
**mumy: meter under markytan
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Ingen långtidsmätning av grundvattennivåerna inom området har utförts, därav
kan grundvattenbilden variera under året beroende på årstid, nederbördsläge och
andra hydrologiska faktorer såsom snösmältning.
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9.

Radonmätningar
Radonmätningar har utförts i 14 punkter inom det aktuella området med
mätinstrumentet Marcus 10.
Vid mätning i undersökningspunkt 18R01 – 18R15 uppmättes radonvärden i
fyllning mellan 2 - 34 kBq/m3, vilket gör att marken skall klassas som
normalradonmark.
Mätpunkter är ej inmätta. För ungefärligt läge mätpunkter, se ritning GEO1.
Tabell 2. Resultat av markradonmätning.
Mätpunkt

Utrustning/Metod

Mätvärde (kBq/m3)

18R01

Markus 10

6

18R02

Markus 10

27

18R03

Markus 10

28

18R04

Markus 10

7

18R05

Markus 10

34

18R06

Markus 10

31

18R07

Markus 10

27

18R08

Markus 10

29

18R09

Markus 10

28

18R10

Markus 10

2

18R11

Markus 10

11

18R12

Markus 10

13

18R14

Markus 10

15

18R15

Markus 10

5
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Riktvärden vid klassning av mark
(Starkt generaliserade. För utförligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990)
Radonhalt i jordluft,
<10 kBq/m3
–
3
10–50 kBq/m
–
>50 kBq/m3
–

haltgränser vid klassificering av mark:
Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
(Statens Planverk rapport 59:1982, se även Byggforskningsrådets rapport
G14:1990)
Lågradonmark
– Inga
Normalradonmark – Radonskyddande
Högradonmark
– Radonsäkert
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10.

Stabilitet- och erosionsförhållanden
Generellt bedöms inga stabilitetsproblem föreligga inom området.
Dock ska stabilitetsförhållanden verifieras vid schaktning i anslutning till befintlig
vall, liksom vid permanenta förändringar i topografin på och runt vallen.
I schaktslänter och naturliga slänter ska siltiga jordar täckas för att förhindra
erosion.

11.

Geotekniska rekommendationer

11.1

Grundläggning av byggnader
Område 01
Grundläggningsförutsättningarna är goda inom området.
Förstärkningsåtgärder bedöms inte behövas.
Område 02 och 03
Grundläggningsförhållandena i området är sämre med lösa lager finsediment och
risk för sättningar vid belastning. Då finsedimentens mäktighet varierar från väst
till öst finns också risk för ojämna sättningar.
Grundläggning av byggnader kan komma att kräva grundförstärkningsåtgärder,
t.ex. kompensationsgrundläggning eller pålning. I detta skede kan inte
pålgrundläggning helt uteslutas, eftersom lasterna för eventuella byggnader inte
föreligger. Sannolikt erfordras att dom överst liggande lösa massorna grävs ur vid
grundläggning.
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All grundläggning ska utföras på tjälfritt djup alternativt med frostskyddsisolering
av t.ex. cellplast. Schaktbotten skall förhindras att frysa under byggskedet.

11.2

Övriga markanläggningar

11.3

Schaktarbeten

Terrass för hårdgjorda ytor kommer att bestå av fyllning på finsediment
(varierande lera med siltskikt) vilket innebär att överbyggnader bör dimensioneras
för terrass av mycket tjälfarlig jord.

Schakt ner till grundvattenytan utförs med slänt. Vid djupare schakt krävs
åtgärder, t.ex. temporär grundvattensänkning eller spont.
Vid schakt ska risk för bottenupptryckning beaktas.

11.4

Dagvatten

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten är begränsade då
förekommande finsediment är täta med låg genomsläpplighet.
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12.

Fortsatt planering/projektering
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Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras som underlag för
projektering av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det finns ett
första förslag avseende nivåer, placering av byggnaderna, behov av schakter,
schaktdjup, fyllningstjocklekar och preliminära lastnedräkningar för byggnaderna.
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1.

Objekt och uppdrag
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Tierps kommun att utföra en översiktlig
geoteknisk undersökning för ny detaljplan, DP 364, i Örbyhus centrum för att
möjliggöra bostadsbebyggelse.
Syftet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att översiktligt
klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska förutsättningarna som
underlag för upprättande av detaljplan inom området.
Denna handling utgör en dokumentation av utförda fältgeotekniska
undersökningar.
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Figur 1. Ortofoto - Örbyhus centrum.

2.

Underlag för undersökningen
·
·
·
·

Uppgifter om ledningar från ledningkollen.se
SGU:s jorddjups- och jordartskartor har hämtats från sgu.se
Plankarta erhållen 180419, Tierps kommun
Grundkarta erhållen 180419, Tierps kommun
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3.

Tidigare utförda undersökningar
·

4.

Inga tidigare geotekniska undersökningar kända i området.

Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
samt SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

CPT-sondering

Jord-Bergsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013,
SGF Rapport 1:93 ”SGF rekommenderad
standard för CPT-sondering” samt ISSMFE
report TC 16 ”Reference test procedures”.
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Hejarsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Viktsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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Tabell 3 Laboratorieundersökningar

Klassificering

SS-EN ISO 14688–1
SIS-CEN ISO/TS 17892–6

Vattenkvot

SIS-CEN ISO/TS 17892–1

Konflytgräns

SIS-CEN ISO/TS 17892–12
Tabell 4 Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenmätning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5.

Geoteknisk kategori
Undersökningar har utförts i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK2).

6.

Befintliga förhållanden
Området för undersökningen är beläget i centrala delen av Örbyhus och avgränsas
av Bruksvägen i norr, Slottsvägen i öst och en gång- och cykelväg i syd. Västerut
avgränsas området av parkeringsytor och handelsområde.

o:\fln1\sgt\2018\1320034149 - örbyhus centrum\3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.docx

Området har en areal av ca 1,2 ha och utgörs idag av parkområde och
fritidsanläggning i form av en utomhus isrink och en gammal/nedlagd boule- och
tennisbana. Mot Slottsvägen i öst begränsas insyn och buller av en anlagd vall.

6.1

Topografi och ytbeskaffenhet

6.2

Befintliga konstruktioner

6.3

Jordlagerförhållanden

7.

Positionering

Området är relativt plan och består i huvudsak av gräsmatteytor. Marknivåerna
inom undersökningsområdet varierar mellan ca +26 och +29. De högsta nivåerna
finns i västra delen av området längs Bruksvägen i norr och de lägsta mot
Slottsvägen i öst. Generellt sett lutar marken svagt österut mot Slottsvägen.

Grundläggningen för befintliga byggnader har ej undersökts. Inom området finns
markförlagda el-, tele- och vattenledningar/kablar i anslutning till befintliga
byggnader/konstruktioner.

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera eller morän.
Jorddjupet inom området uppskattas variera mellan ca 3 – 5 m enligt SGU:s
jorddjupskarta.

Inmätning av undersökningspunkter och markprofiler har utförts av Ramböll
Sverige AB, mätingenjör Ulrika Bylander under april 2018.
Borrpunkterna är inmätta i koordinatsystem:
Plansystem: SWEREF99 18 00
Höjdsystem: RH2000
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8.

Geotekniska undersökningar

8.1

Personal och tidsperiod för utförda undersökningar

8.2

Utförda fältundersökningar

8.3

Geotekniska laboratorieundersökningar

Geoteknisk fältundersökning utfördes under april 2018. Ansvarig för
sonderingsborrning och provtagning var Ulf Lagerberg, Ramböll Sverige AB.

Följande undersökningar har utförts:
·
CPT-sondering (CPT) i 1 punkt
·
Hejarsondering (HfA) i 12 punkter
·
Viktsondering (Vim) i 4 punkter
·
Jord-Bergsondering (Jb-tot) i 4 punkter
·
Skruvprovtagning (Skr) i 5 punkter
·
Installation av grundvattenrör (GW) i 3 punkter

Upptagna jordprover har analyserats vid MRM AB:s laboratorium i Stockholm.
Laboratorieundersökningarna har omfattat:
·
Rutinundersökning (okulär jordartsbedömning, vattenkvot och
konflytgräns) av 15 st störda jordprover (Skr) från 5
undersökningspunkter

8.4

Geohydrologi

I området har tre stycken ånghärdade järnrör med innerdiameter 25 mm (1 tum)
med 0,5 m hög perforerad filterspets installerats i sonderingspunkt 18R06, 18R08
och 18R13.
Grundvattenrör har slagits ner och installerats i friktionsjord.
I friktionsjorden, vid senaste avläsning 2018-05-29, varierade grundvattennivån
mellan ca +24,5 och +25,2, vilket motsvarar ca 2–3 m djup under markytan.
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Grundvattennivåer kan variera beroende på årstid och aktuella
nederbördsmängder.
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9.

Radonundersökning
Radonmätning har utförts av Ramböll Sverige AB, Mats Andersson, den 24:e april
2018.
De utförda radonmätningarna utgörs av 14 punkter i området och har utförts med
mätinstrumentet Markus 10. Mätvärden har erhållits i samtliga punkter och
varierar mellan ca 2 – 34 kBq/m3.
Mätpunkter är ej inmätta. För ungefärligt läge mätpunkter, se ritning GEO1.
Tabell 5. Resultat av markradonmätning.
Mätpunkt

Utrustning/Metod

Mätvärde (kBq/m3)

18R01

Markus 10

6

18R02

Markus 10

27

18R03

Markus 10

28

18R04

Markus 10

7

18R05

Markus 10

34

18R06

Markus 10

31

18R07

Markus 10

27

18R08

Markus 10

29

18R09

Markus 10

28

18R10

Markus 10

2

18R11

Markus 10

11

18R12

Markus 10

13

18R14

Markus 10

15

18R15

Markus 10

5
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Riktvärden vid klassning av mark
(Starkt generaliserade. För utförligare indelning se rapport BFR R85:1988,
reviderad upplaga 1990)
Radonhalt i jordluft,
<10 kBq/m3
–
3
10–50 kBq/m
–
>50 kBq/m3
–

haltgränser vid klassificering av mark:
Lågradonmark
Normalradonmark
Högradonmark

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad
(Statens Planverk rapport 59:1982, se även Byggforskningsrådets rapport
G14:1990)
Lågradonmark
– Inga
Normalradonmark – Radonskyddande
Högradonmark
– Radonsäkert
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10.

Resultat och redovisning
Redovisningsprogrammet GeoSuite har använts för att redovisa resultat från
utförda undersökningar i plan och sektion.
Fältrapporternas information om sonderingsresultat samt provtagningar finns i
digital fil, som finns i geoteknisk databas (GeoSuite). Det digitala materialet kan
exporteras till flera olika filformat för vidare bearbetning.
Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1.
CPT-utvärdering redovisas i bilaga 2 och utförda fältundersökningar redovisas på
ritningar enligt ritningsförteckning.
Använda beteckningar följer SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SS-EN
14688–1 med gällande nationella kompletteringar, se www.sgf.net under
publikationer.

11.

Värdering av undersökning
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Jord-Bergsondering, Jb-tot, har utförts utan spolning.
Inga brister eller avvikelser under fältarbetet har meddelats eller noterats.
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Bilaga 1
Sammanställning av rutinundersökning på störda jordprover
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Rapport S 180667

Tavastgatan 34,
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Ramböll Sverige AB, Falun

Prov inkom:

180507

Ansvarig Geotekniker:

Oskar Skoglund

Provt.datum:

180423-26

Objekt:

Örbyhus Centrum

Unders. datum:

180511

Uppdragsnummer:

1320034149

Rapport utfärdad:

180514

Sektion
/
Borrhål

Nivå
m

Reg.nummer 180507-2

Okulär klassificering

0,1 - 2,07 Fyllning: Brunt sandigt GRUS

18R03

2,07 - 4,5

0

0,0

0

0,0

Grå LERA med siltskikt

Förkortning
(enl. SGF
2016-11-01)

Cl si

0

18R06

0,1 - 1,5

0

1,5 - 2,1

Grå rostfläckig LERA med enstaka
siltskikt

Cl (si)

0

2,1 - 3,05

Grå LERA med tunna siltskikt samt
sandkorn

Cl (si)

3,05 - 4,94 Grå sandig SILTMORÄN

0,0

0,0

0,0

Mg[saGr]

saSiTi

0

0,0

Fyllning: Brunt sandigt siltigt
GRUS

0,05 - 1,3

0

1,3 - 2,0

Gröngrå siltig gyttjig LERA

gyCl

0

2,0 - 3,6

Grå varvig LERA

vCl

0

3,6 - 5,0

Grå varvig LERA med siltskikt

0

0,0

0

18R09A

0,2 - 1,2

Fyllning: Brun grusig SAND

0

1,2 - 2,27

Brungrå rostfläckig LERA med
siltskikt

Undersökningen utförd av:

###### ###### #######

Anmärkning

#######
2/1
0,00

###### #######

#######
5A/4 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

40,8

#######
###### ###### #######
2/1
0,00

54,5

###### #######

#######
4B/3 0,00

29,1

###### #######

#######
4B/3 0,00

###### ######

0,0

#######
5A/4 0,00

###### ###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

#######
######
Skr ###### ###### ######
0,0
3B/2 0,00
######
#######
######
Skr
47,6
71,3 ######
0,0
5B/4 0,00
######
#######
######
Skr
39,5
36,6 ######
0,0
4B/3 0,00
######
#######
######
Skr
51,7
47,0 ###### ####### 5A/4 0,00
######
#######
######
0,0 ###### ###### ###### #######
0,00 0,00
######
#######
######
Skr ###### ###### ######
0,0
2/1
0,00
######
#######
######
Skr
35,6
45,5 ###### ####### 5A/4 0,00
######

Mg[sasiGr]

18R08

0,0

######
Skr ######
######
######
Skr
33,9
######
######
0,0 ######
######
######
Skr ######
######
######
Skr
27,9
######
######
Skr
18,7
######
######
Skr ######
######

Mg[saGr]

Fyllning: Brunt sandigt GRUS

0

Konflyt- SkrymGlöd- Mtrl typ /
Prov- Vatten3
gräns2, densitet gningsför- tjälf.
1
tagare kvot , %
%
lust4, %
klass5
t/m3

vCl si

Mg[grSa]

Cl si

Per Carlsson
Provningsansvarig:

1

2

3

4

5

Enligt standard: CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | f.d. SS 027120 | SS-EN ISO 17892-2:2014 | SS 027105 | AMA Anläggning 17
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Rapport S 180667

Tavastgatan 34,
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Ramböll Sverige AB, Falun

Prov inkom:

180507

Ansvarig Geotekniker:

Oskar Skoglund

Provt.datum:

180423-26

Objekt:

Örbyhus Centrum

Unders. datum:

180511

Uppdragsnummer:

1320034149

Rapport utfärdad:

180514

180507-2

Reg.nummer

Konflyt- SkrymGlöd- Mtrl typ /
Prov- Vatten3
gräns2, densitet gningsför- tjälf.
1
tagare kvot , %
%
lust4, %
klass5
t/m3

Sektion
/
Borrhål

Nivå
m

Okulär klassificering

Förkortning
(enl. SGF
2016-11-01)

18R13

0,15 - 0,4

Brun humushaltig siltig LERA med
växtdelar

husiCl pr

0

0,4 - 0,9

Brun rostfläckig LERA med tunna
siltskikt

Cl (si)

0

0,9 - 1,3

Gråbrun LERA med gruskorn

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

######
25,7
######
######
Skr
26,5
######
######
Skr
19,2
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
######
0,0 ######
######
Skr

Cl

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Undersökningen utförd av:

###### ###### #######

Anmärkning

#######
5B/4 0,00

49,1

###### #######

#######
4B/3 0,00

48,6

###### #######

#######
4B/3 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

###### ######

0,0

#######
0,00 0,00

0,0

#######
0,00 0,00

######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######

###### ######

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

###### ######

#######
0,00 0,00

0,0

###### ###### #######

#######
0,00 0,00

Per Carlsson
Provningsansvarig:

1

2

3

4

5
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Inledning
Detta beteckningssystem är framtaget i samarbete mellan Svenska Geotekniska
Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS). Beteckningssystemet ger
riktlinjer för geoteknisk, geologisk och miljöteknisk redovisning i plan och i sektion.
Systemet omfattar redovisning av undersökningar, tolkade grundförhållanden,
grundkonstruktioner samt olika former av förstärkningsåtgärder.
Beteckningssystemet vänder sig till
• de som utför geotekniska utredningar (fältpersonal, handläggare, laboratoriepersonal,
rit- och CAD-personal)
• beställare av geotekniska utredningar och mark- och grundläggningsarbeten
• entreprenörer för mark- och grundläggningsarbeten
• övriga som kommer i kontakt med någon form av geoteknisk redovisning

Giltighet
Detta beteckningssystem, Version 2001:2, gäller från 2001-01-01 och därmed upphör
samtliga tidigare av SGF utgivna beteckningsblad att gälla.
För att beteckningarna i detta system skall gälla måste hänvisning till SGF/BGS
beteckningssystem med aktuell version åberopas i aktuella dokument.

Struktur
Beteckningssystemet har jämfört med tidigare beteckningsblad utökats med nya
geotekniska, ingenjörsgeologiska och miljötekniska undersökningsmetoder. Dessutom
ingår redovisning av grundkonstruktioner och förstärkningsåtgärder.
Beteckningssystemet är indelat med avsikt att följa normal arbetsgång från projektering
till produktion, dvs redovisning av:
• Undersökningar
• Tolkning av grundförhållanden från undersökningsresultat
• Grundläggningsmetod och förstärkningsåtgärder
• Grundläggning och förstärkning
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4

Förutom de olika symbolerna, redovisning av sonderingar och andra undersökningar,
raster för grundläggningsmetoder och förstärkningsåtgärder etc, redovisar beteckningssystemet tillhörande beskrivningskoder och attribut enligt SGF:s ”Dataformat
för överföring av data från geotekniska undersökningar” (Rekommenderad
standard 1994-10-12).
SGF:s överföringsformat tillämpas normalt för fältminnesregistrering. Det ger även
möjligheter till neutral överföring av geoteknisk information mellan olika
programsystem.
Det är möjligt att utnyttja SGF/BGS beteckningssystem för att "plocka" önskade
textavsnitt och symboler, som är relevanta för aktuell redovisning.

Tillgänglighet
Beteckningssystemet är tillgängligt via SGF:s hemsida på Internet med adressen
www.sgf.net. Användare kan hämta hela eller delar av beteckningssystemet för egen
användning. En vägledning för användning kan hämtas på startsidan för
beteckningssystemet.
En pappersversion kan beställas från SGF sekretariat, 581 93 Linköping.

SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN

BYGGNADSGEOLOGISKA
SÄLLSKAPET
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Redovisning i plan

Redovisning i plan
Allmänt
Undersökningspunktens läge anges med en cirkel med en diameter av 3 mm med
centrum i undersökningspunkten. Cirkeln kan sedan byggas på med attribut, t ex streck,
cirklar och skrafferingar. Attributen anger vilken typ av sondering, provtagning och
mätning som utförts.
Exempelvis betyder en ofylld 3 mm cirkel att en ”enkel sondering” utförts, t ex en
sticksondering utan angivande av sonderingsmotstånd. Om den undre cirkelhalvan är
fylld innebär detta att statisk sondering utförts, t ex viktsondering. Ifylld övre cirkelhalva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering.
Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt
streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden
normenligt stopp eller om sondering utförts i berg.
En yttre omgivande 5 mm cirkel lagd över en 3 mm cirkel anger att provtagning av jord
utförts. Fylld övre respektive undre cirkelhalva anger om provtagningen är störd eller
ostörd, d v s taget med t ex skruvborr respektive taget med kolvprovtagare.
Cirkeln (3 mm) avser undersökning i jord. Ett lodrätt streck ovan cirkeln anger någon
form av hydrogeologisk mätning. Ett lodrätt streck under cirkeln anger att stopp erhållits
vid sondering eller att sondering utförts i eller till förmodat berg.
Intill undersökningspunkten anges identitetsnummer. Till vänster om punkten anges
markytans nivå eller annan referensnivå.
Lutande borrhål, vilket är vanligt vid långa undersökningshål i berg, anges med ett streck
som utgör borrhålets planprojektion. Ibland kompletteras information med uppgifter om
lutning, längd och riktning.
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Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.
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Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys
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Redovisning i plan

In situförsök
Vingförsök (Vb)
Dilatometerförsök (DMT)
Pressometerförsök (PMT)
Annan undersökning (metod anges med förkortning)
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Redovisning i plan

Deformations- och spänningsmätningar
Vertikalrörelsemätning i fält med t ex jordpegel, sättningsmätare
Vertikalrörelsemätning i fält med t ex slangsättningsmätare
Horisontalrörelsemätning i fält med t ex inklinometer
Dubb för sättningsmätning eller annan rörelsemätning
Bergspänningsmätning eller jordtrycksmätning in-situ. Redovisning görs
till höger om undersökningssymbolen
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning
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Kapitel 2 Redovisning i sektion

Redovisning i sektion
Sondering
Allmänt
Resultat från sondering redovisas vid sidan av sonderingsstapeln. Denna utgörs av
dubbla vertikala linjer och motsvarar sonderingshålets längd. Över stapeln anges
undersökningspunktens identitet, mätningsklass enligt SGF:s Fälthandbok (SGF
Rapport 1:96)i förekommande fall utrustningsklass, markytans nivå samt utförda
undersökningar i kronologisk ordning. Vid sidan av stapeln redovisas resultat från
sondering, in situ-försök och laboratorieanalyser. Dessa uppgifter kompletterar uppgift
om nivå respektive metod.
Vid sondering registreras neddrivningsmotståndet som ett mått på jordens fasthet.
Motståndet kan mätas som t ex antal vridna halvvarv för neddrivning (hv/0,2 m,
viktsondering), antal slag för neddrivning (sl/0,2 m, hejarsondering), tidsåtgång för
neddrivning (sek/0,2 m, slagsondering) eller med angivande av spetsmotstånd,
mantelfriktion och portryck (CPT-sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid
sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram.
Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotståndet. Även
slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av
neddrivningsmotstånd.
Sonderingsstapelns avslut anger erhållen typ av stopp och är kopplad till plansymbolen.
Angiven kod i följande stycken, t ex kod HM=91, avser kod enligt SGF:s ”Dataformat
för överföring av data från geotekniska undersökningar”.

Påbörjande av sondering med förborrning

ODEX
Ø76

Förborrningsdjupet anges med vidgad stapel
enligt figuren.
Metod för förborrning och borrdiameter anges, t
ex ODEX-borrning.
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)
Genomborrat block eller
sten (kod 41)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Lermorän (kod 85)
Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

Sondering i berg avslutad
(kod 95)
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Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m
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Redovisning i sektion

CPT-sondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=07)
Använd sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anges. Redovisning omfattar kurvor för de
uppmätta basparametrarna spetsmotstånd (q T, alt. qC), mantelfriktion (fT alt. fC) och i
förekommande fall portryck (u).
CPT 1
Neddrivningsmotståndet redovisas i diagramform.
I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstånd, q c och den streckade
mantelfriktion, fc, mätt vid spetsen. x anger längre uppehåll i sonderingen (> 5 min).
Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och
kurvan för mantelfriktion speglas till vänster.
CPT 2 och CPT 3
För CPT 2 och 3 redovisas även portryckskurvan. Spetsmotstånd och mantelfriktion
anges areakorrigerade (q C, fC). I vissa fall redovisas även kurvor för de beräknade
parametrarna friktionskvot (R f) och portryckskvot (DPPR). Bedömda jordarter kan
anges i borrhålsstapeln.
Aktuell sonderingsklass skall anges ovan sonderingsstapeln.
Vid uppritning skall följande skalor väljas:
Djup

1,0 m/cm

qT

2 MPa/cm

(heldragen linje)

fT

50 kPa/cm

(heldragen linje)

u

200 kPa/cm

(heldragen linje)

Kurvorna för spetsmotstånd och mantelfriktion redovisas till höger om stapeln medan
porvattentrycket redovisas till vänster.
Bedömda jordarter kan redovisas i borrhålsstapeln. Uppehåll i sonderingen längre än 5
minuter anges med x.
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Redovisning i sektion

I vissa fall redovisas också kurvorna för friktionskvot (R f) och portryckskvot (DPPR).
Följande skalor skall då användas:
Rf
DPPR

2 %/cm
0,5/cm

Redovisning av dessa parametrar utföres alltid tillsammans med de uppmätta
parametrarna. Redovisningen kan då antingen göras i den geotekniska sektionen eller
separat.
6
CPT +4.9

5
10
15
20
Spetstryck, qc (MPa)

25

30

50 100
20
40
60
80
Mantelfriktion, fc (kPa) Portryck, u (kPa)

100

120

140

160

180

200

6

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:

+4.9

6
CPT

+4.9

5

10

15

20

25

30

Spetstryck,qT(MPa)

50

100

Mantelfriktion,fT(kPa)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2.0

Portryck,u(kPa)

Friktionskvot,Rf(%)

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:

6
+4.9

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

206

21

4.0

6.0

8.0

-1.0

-0.5
Portryckskvot,Bq

0.5

1.0

Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5
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Redovisning i sektion

Hejarsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=09)

0

Hejarsondering utförs enligt metod
A eller B. Motståndet anges som antal
slag för neddrivning (sl/0,2 m) och
redovisas i stapeldiagram.
Olika skalor kan väljas.
Vridmotståndet (Mv i Nm) och
beräknad mantelfriktion (Pf i sl/0,2 m)
kan utelämnas.

x

Bedömda jordarter i samband med
sondering kan anges i borrstapeln.

N6302
HfA +4.7

Beteckningar till vänster om
borrstapeln:

Mv
Pf
uvr
400/15

0 10 20 30 40 50
0
40
80

sl/0.20m
Nm

uvr anger att vridning ej utförts från
markerat djup.
× anger längre uppehåll än 5 min i
sonderingen.
0 anger att sonden sjunker utan slag.

N6302
Plansymbol i exemplet:

+4.7
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Jord-bergsondering

Grundsymbol i plan:
(kod HM=12)

Allmänt
Jb-sondering kan utföras i tre olika klasser benämnda Jb-1, Jb-2 och Jb-3.

Jb-1
Motståndet anges som tid för neddrivning per djupintervall (sek/0,2 m) och redovisas
som blockdiagram med tjocka vertikallinjer. Plansymbolen anger registrering vid
borrning i jord samt att mer än 3 m borrats i förmodat berg. Borrning i berg redovisas
med enkel vertikallinje. Genomborrat block anges, se exempel. Använd maskintyp anges
om flera olika typer använts i samma projekt.
Noteringar till vänster om borrstapelns nedre del mellan nivåmarkeringar:

+
0
-

Ej märkbara sprickor, jämn sjunkning
Sprickigt berg, märkbara sprickor
Mycket sprickigt berg, svårigheter att
vrida
-- Öppen eller fylld spricka, fri
sjunkning
ib Förekomst av sprickor har ej
bedömts
ir Anger att registrering ej skett
Jb1 Utförandeklass
N6013
Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Jb-2
Grundsymbol i plan:
(kod HM=12, alternativt 60)

Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar:
- Djup
- Borrmotstånd eller sjunkhastighet
- Matningskraft
- Hammartryck
- Rotationstryck (tryck på vridmotorn)
Redovisning utföres enligt exempel nedan.
2754
Jb2 +23.1

50 100
s/0.20m

100
mm/s

200

6
2
4
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

10
20
2.5 5.0
Tryck på hammare Mpa Tryck på motor Mpa

OBS! Figuren ej skalenlig

2754
Plansymbol i exemplet:

+23.1
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Jb-3
Grundsymbol i plan:
(kod HM=12, alternativt 80)
Mätning och redovisning skall göras av följande parametrar:
- Djup
- Borrmotstånd eller sjunkningshastighet
- Matningskraft
- Rotationshastighet
- Hammartryck
- Rotationstryck (tryck på vridmotorn)
- Spolmediatryck
- Spolmediaflöde
Redovisning skall utföras enligt exempel nedan.
9801
Jb3 +10.0

50
100
s/0.20m

50
mm/s

100

2
4
6
Matningskraft kN

50 100
Varvtal rpm

1
2
Spoltryck MPa

50 100
Spolflöde l/min

OBS! Figuren ej skalenlig

Plansymbol i exemplet:
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5
10
15
Tryck på hammare Mpa

2.5
5.0
7.5
Tryck på motor Mpa

Redovisning i sektion

Provtagning
Allmänt
Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel respektive text till vänster om
sonderingsstapeln. Stapelns längd motsvarar neddrivningsdjupet och redovisas
skalenligt. Över stapeln anges undersökningspunktens identitet. Över stapeln till höger
anges markytans nivå. Över stapeln till vänster anges utförda undersökningar i den
ordning de utförts. Fylld stapeldel anger ostört prov, skrafferad stapeldel anger stört
prov. Jordarter angivna vid horisontellt streck markerar centrum av prov undersökt i
laboratorium. Jordartsbenämning som anges vid sonderingsstapeln är fältpersonalens
bedömning vid sonderingen. Generellt används laboratoriepersonalens
jordartsbedömning vid sondering.
Resultat från laboratoriebestämningar av vattenkvot, densitet, förkonsolidering etc
redovisas på diagram placerade intill sonderingsstapeln.
Benämning på berg och jord anges enligt bilaga 1. Exempelvis innebär (si)Lesaf ”något
siltig lera med finsandskikt”. Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den
kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, (f, m, och g), t ex Saf
= finsand.
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Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konförsök

Naturlig vattenkvot
Konflytgräns

Sensitivitet (St ) enligt:

Skrymdensitet

Konförsök

Plansymbol i exemplet:
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Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27
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Kommentarer till observationer vid redovisning av grundvattendiagram utförs med
symboler enligt nedan.

Nivå
+14.0
S

+13.0
+12.0
+11.0
1995

1996

1997

FÖRKLARINGAR

S

Torr
Ersatt
Funktionskontroll godkänd
Hinder
Fruset
Flödar
Avslutat
Funktionskontroll ej godkänd
Spolat
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År

Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
DP 364 Örbyhus centrum
Tierps kommun

1.

Inledning och bakgrund
På uppdrag av Tierps kommun har Ramboll Sverige AB utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning inom Örbyhus centrum. Undersökningen
genomfördes inför planerad bostadsbebyggelse. Resultatet ska kunna användas
som underlag i detaljplanprocessen (DP 364).
Enligt detaljplanprocessen är det huvudsakliga syftet att undersöka markens
lämplighet för uppförandet av nya bostäder i Örbyhus centrum. Vidare ska
Örbyhus centrum utredas vad gäller lämpligheten till utveckling av verksamheter
för handel samt att möjliggöra för en modernisering och utveckling av
centrummiljön.
Det finns sedan tidigare ingen känd föroreningshistorik i Örbyhus centrum med
avseende på mark-och grundvatten.
Uppgifter om undersökningsområdenas historik har huvudsakligen hämtats från
EBH-stödet (Länsstyrelsens databas över förorenade områden) samt från ett
historiskt flygfoto (1960).

1.1

Syfte
Syftet med denna översiktliga miljötekniska markundersökning har varit att
bedöma det aktuella områdets status, vid Örbyhus centrum, med avseende på
föroreningssituation i mark.
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1.2

Omfattning
Uppdraget har omfattat en översiktlig miljöteknisk markundersökning och
utredning och har omfattat nedanstående delmoment:
− Planering och förberedelse av fältarbete
− Framtagande av provtagningsplan
− Fältarbete med provtagning av jord
− Laboratorieanalyser av jordprov
− Utvärdering: Utvärdering av analysresultat i jämförelse med
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark
(Naturvårdsverket, 2016)
− Rekommendationer på eventuella fortsatta undersökningar och arbeten
− Redovisning och rapportskrivning
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2.

Tidigare utförda undersökningar inom aktuellt område
Ramboll har genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning, redovisades i en
markteknisk undersökningsrapport (Ramboll, 2018 a) samt ett tekniskt PM
(Ramboll, 2018 b). I dessa redovisas jord-och bergsondering, installation av
grundvattenrör, radonundersökning, geohydrologi mm.

3.

Kort områdesbeskrivning
Det undersökta området ligger inom Örbyhus centrum, se utmarkerade områden i
figur 1. Området ägs av Tierps kommun och angränsar till länsväg 719 i norr
(Bruksvägen) och 716 (Slottsvägen) i öst. Strax norr om undersökningsområdet
finns även en handelsträdgård, åkermark samt bostadsområde. Västerut finns ett
handel-och bostadsområde samt ett utomhusbad, söderut finns öppna ytor och en
fotbollsplan.
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Inom undersökningsområdet, se lila markering i figur 1, finns en inhägnad
spelplan för boule, en hockeyrink samt gräsytor. Undersökningsområdet är relativt
plant, enligt den geotekniska undersökningen varierar lutningen mellan +26 och
+29. Generellt sett lutar marken svagt österut mot Slottsvägen. I norra delen
längs Bruksvägen lutar markytan något och planar ut mot Eriks torg/parkering i
söder (Ramboll, 2018 a; Ramboll, 2018 b).

Figur 1. Undersökningsområdet Örbyhus centrum, inhägnat av lila markering.
Bakgrundskarta från Metria © och respektive Lantmäteriets öppna geodataarkiv
©.
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3.1

Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning,
sannolikt på lera, se figur 2 och bilaga 5. I ett historiskt flygfoto från 1960-talet,
se figur 5, framgår även att Örbyhus centrum till största del bestod av åkermark.
Att det har odlats på området talar för att fyllnadsmassorna underlagras av lera.
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Figur 2. Jordartskarta över Örbyhus. Det aktuella undersökningsområdet inom
svart markering är karterat som fyllningsjord i det övre markskiktet. Karta från
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ©.

3.2

Planerad markanvändning

Undersökningsområdets planerade markanvändning är enligt tidigare utarbetat
förslag till detaljplan (DP 364) bostäder i den östra delen av det aktuella
undersökningsområdet och centrum/handel samt en återvinningsstation i den
nordvästra delen, se illustration i figur 3.
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Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer klassas bostäder som känslig markanvändning
(KM) och centrum/handel som mindre känslig markanvändning (MKM), se vidare
avsnitt 6.

Figur 3. Planerade markanvändningsområden är illustrerade. I det gula området,
B, är planerad markanvändning bostäder (känslig markanvändning, KM). I det
orangefärgade området är planerad markanvändning centrum/handel (mindre
känslig markanvändning, MKM). Bakgrundskarta från Metria ©.
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3.3

Handelsträdgård

Inom ett område norr om bruksvägen, se blå cirkel i figur 4, står ett växthus där
det sedan 1955 (EBH-stödet) har varit en aktiv handelsträdgård (fas 1, Id. Nr
179723). Länsstyrelsen har identifierat och branschklassat (BKL)
handelsträdgården till branschklass 2 (EBH-stödet; Naturvårdsverket 1995). En
branschklassning till riskklass 2 innebär att området kan vara förorenat, även om
det inte behöver vara det.
I EBH-stödet finns det inga uppgifter om att pesticider har använts inom
handelsträdgården. Ekologisk odling startade 1999, eventuella bekämpningsmedel
bör därför ha använts dessförinnan. Branschtypiska föroreningar i
handelsträdgårdar är t.ex. DDT (diklordifenyltrikloretan), aldrin, kvicksilver, bly,
PCB mm (SGI, 2017; Naturvårdsverket 2011).

5 av 15

Översiktlig miljöteknisk markundersökning DP 364 Örbyhus Centrum
Unr 1320034511

230

4.

Undersökningens genomförande
En miljöteknisk markundersökning utfördes den 25 maj 2018 av personal från
Ramboll Sverige AB tillsammans med grävmaskinist från KJ Alltjänst AB.
Totalt sex stycken undersökningspunkter valdes ut för provgropsgrävning, se
RAM1801-RAM1806 i figur 4 och 5.
Inriktningen var att placera undersökningspunkterna vid samma lägen som
borrpunkterna för bergssonderingen (Ramboll, 2018 a; Ramboll 2018 b).
Borrpunkterna hade en bra spridning och risken att gräva på ledningar bedömdes
som mindre. Tre stycken provpunkter RAM1803, RAM1805 och RAM1806
placerades i samma lägen som 18R01, 18R10 respektive 18R14 från den
översiktliga geotekniska undersökningen (Ramboll, 2018 a). Resterande
provgropar, RAM1801, RAM1802 och RAM1804 flyttades aningen från tidigare
punkter från bergssonderingen, p.g.a. otillgänglighet för grävmaskin eller risk för
ledningar.
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Vid placering av undersökningspunkterna togs även hänsyn till EBH-stödets
uppgifter om en handelsträdgård, se avsnitt 4, och historiska flygbilder
analyserades, se figur 5. Misstanke fanns initialt att bekämpningsmedel kan
förekomma i närhet av den tidigare handelsträdgården. Två provgropar grävdes
därför med närhet till handelsträdgården, RAM1802 och RAM1805, resterande fyra
provgropar spritt över undersökningsområdet.

Figur 4. Undersökningsområdet med samtliga provpunkter utmarkerade,
RAM1801-RAM1806. Inringat i blått finns handelsträdgården med tillhörande
växthus.
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Figur 5. Undersökningsområdet på ett flygfoto från 1960 med samtliga
provpunkter utmarkerade, RAM1801-RAM1806. Inringat i blått finns
handelsträdgården med tillhörande växthus. Bakgrundskarta från Lantmäteriets
öppna geodataarkiv ©.
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Provtagning utfördes i provgropar grävda med grävmaskin och prover uttogs som
samlingsprov per halvmeter ned till bedömd naturlig jord, samt, där det varit
möjligt, i översta halvmetern i bedömd naturlig jord. En begränsande faktor vad
gäller provtagning i djupled var mängden stora stenar/block. Samtliga jordprover
besiktigades okulärt samt jordartbestämdes fältmässigt. Dokumentation fördes
över jordart samt lukt- och synintryck, fältprotokoll redovisas i bilaga 2. Samtliga
prover har förvarats kylda i fält, samt efter provtagning.
I de provpunkter inom undersökningsområdet närmast handelsträdgården,
RAM1802 och RAM1805, analyserades proverna med en s.k. screeninganalys
(Envipack), vilken bl.a. inkluderar alifater, aromater, PAH, klorerade
lösningsmedel, PCB och vissa pesticider (bekämpningsmedel). Analyspaketet
valdes mot bakgrund av uppgiften i EBH-stödet, att plantskoleverksamheten som
bedrivits före 1999 kan ha orsakat föroreningar av främst bekämpningsmedel.
I fyllnadslagret i RAM1806 påträffades ett lager med makadam 1,6 meter under
markytan. Då misstanke fanns att det härstammade från Dannemoragruvan
analyserades det med avseende på metaller. I resterande fyllnadsmassor i samma
provpunkt påträffades tegel, glas och keramik. Det indikerade att det kunde vara
avfallsmassor och det gjordes därför en s.k. screeninganalys (Envipack) med ett
flertal organiska och oorganiska föroreningar.
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Totalt har 10 stycken jordprov skickats för kemisk laboratorieanalys och dessa har
utförts av ALS Scandinavia, vilket är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium enligt
SS-EN ISO/IEC 17 025.
Branschtypiska föroreningar för pesticider av olika slag (t.ex. PCB, DDT, aldrin,
kvicksilver mm) analyserades i samlingsprov i undersökningspunkterna närmast
handelsträdgården, RAM1802 och RAM1805.
Jordproverna har analyserats som samlingsprover med avseende på bland annat
metaller, PAH, olja (alifatiska och aromatiska kolväten), pesticider enligt SGI:s
handbok för plantskolor och PCB-7, se tabell 1.
Tabell 1. Antal och typ av jordanalyser.
Analys/Media

Antal analyser

Jord

5.

Metaller

8

Alifater, aromater, PAH (OJ-21h)

7

Pesticidpaket (OJ-3J)

1

Envipack, Kombinationspaket av metaller
och organiska ämnen

1

Torrsubstans (TS)

7

Bedömningsgrunder
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Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) samt med Avfall Sveriges
rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige 2007), som
jämförelsevärden för att bedöma föroreningsnivån.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för bedömning av förorenad mark har
utarbetats för två olika typer av markanvändning där exponeringsvägar och
exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två typerna av
markanvändning är:
− Känslig markanvändning (KM)
− Mindre känslig markanvändning (MKM)
För KM gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och de
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en
livstid.
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För det planerade bostadsområdet, område B, (gulmarkerat i figur 3) har därmed
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (KM-riktvärdet) använts som
bedömningsgrund och för den planerade centrum-och handelsplatsen, område CH,
(orangefärgat i figur 3) har Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM
(MKM-riktvärdet) använts (Naturvårdsverket, 2016).
För MKM-riktvärdet gäller att markkvaliteten begränsar val av markanvändningen.
Marken kan exempelvis utnyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma
tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt.

6.

Resultat

6.1

Fältobservationer
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Jorden i de sex undersökningspunkterna, RAM1801-RAM1806, bestod generellt av
ett övre lager av matjord på ett par decimeter följt av ett fyllnadslager med
blockigt, stenigt, grusigt och sandigt material från matjorden ned till mellan 0,7–
1,8 meter under markytan. Därunder fanns ett naturligt lerskikt. För fullständigt
fältprotokoll se bilaga 2. Hur fyllnadsjorden ser ut representeras av
undersökningspunkt RAM1801 i figur 6.

Figur 6. Provgrop/undersökningspunkt RAM1801, till vänster hög med mulljord
och till höger fyllnad med blockig och stenig sand.
I undersökningspunkt RAM1801 och RAM1803 förekom stora block vilket inte
gjorde det möjligt att gräva ned till lerskiktet. Exempel på mängd stenar och block
kan ses i figur 7 från undersökningspunkt RAM1804. Där fanns ett obetydligt skikt
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av matjord istället för grusfyllnad översta 0,1 meter under markytan, därefter
fyllnadslager enligt ovan.

Figur 7. Provgrop/undersökningspunkt RAM1804.
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I undersökningspunkt RAM1806 påträffades lera 0,7 meter under markytan. Leran
innehöll fyllning av tegel-, porslin- och glasrester. På djupet 1,6 meter under
markytan påträffades även ett lager av makadam (som nämndes i avsnitt 5), se
figur 8. Mäktigheten på makadamlagret är okänt då det vid tillfället var oklart om
det var en ledningsgrav.
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Figur 8. Provgrop/undersökningspunkt RAM1806. Makadam synligt från
provgropens botten tillsammans med fyllnadsjord innehållandes t.ex. tegel, glas
och porslin.

6.2

Föroreningssituation

6.2.1

Planerat bostadsområde (B)
I undersökningsområde B, planerat för bostäder, understegs KM-riktvärdet för
samtliga föroreningsparametrar t.ex. alifater aromater och PAH. Detta gäller för
fyllnadsmaterialet såväl som i underliggande leran i undersökningspunkterna
(provgropar) i RAM1801-RAM1805.
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6.2.2

Planerat centrum/handelsområde (CH)
Metallföroreningar (arsenik, kobolt, koppar och bly) har påträffats i halter
överskridande MKM-riktvärdet i makadamlagret i provgrop RAM1806, 1,6 meter
under markytan.
Arsenikhalten i makadamlagret (RAM06:5) uppgick till 134 mg/kg TS, vilket
överstiger arseniks MKM-riktvärde, 25 mg/kg TS. Dessa halter kan ge akuttoxiska
effekter för människor vid intag av jord.
I samma makadamlager (RAM06:5) överskred halten koppar (Cu) MKM-riktvärdet.
KM-riktvärdet överskreds för halterna kobolt (Co) och bly (Pb). I tabell 2 redovisas
analysresultatet för gällande metallförorening i RAM06:5. En sammanställning
över analysresultaten redovisas i bilaga 3. Fullständiga analysrapporter redovisas i
bilaga 4.
Övriga jordprovsanalyser i RAM06 i ovan jordskikt (RAM06:1–2) understeg KMriktvärdet. Föroreningsparametrar som undersöktes var bekämpningsmedel,
metaller och oljeföroreningar, se bilaga 4.
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Tabell 2. Tabell med analysresultat för RAM1806:5 (1,6 meter under markytan).
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7.

Slutsatser och rekommendationer

7.1

Planerat bostadstadsområde (B)

7.2

Planerat centrum/handelsområde (CH)

I område B påträffades inga halter överskridande KM- och MKM-riktvärdet för
undersökta föroreningsparametrar i undersökningspunkterna 18R01-18R05.
Baserat på dessa resultat bedöms det inte finnas något behov av ytterligare
undersökningar och utredningar med avseende på föroreningar inför anläggning
av bostäder inom område B och marken bedöms ur föroreningssynpunkt kunna
vara lämplig för bostäder. I det fall att det under anläggningsskedet påträffas
misstänkt förorening, t ex makadam som misstänks kunna vara Dannemoragrus,
ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas, för beslut om fortsatt
hantering.

I område CH har arsenik påträffats i halter som kan ge akuttoxiska effekter,
såsom illamående och kräkningar vid exponering. Arseniken påträffades i ett
makadamskikt i botten av undersökningspunkt RAM1806, på 1,6 meter under
markytan. Makadammet bedöms kunna vara grus från Dannemoragruvan. Den
bedömningen underbyggs av att höga halter av arsenik, bly och koppar uppmättes
i grusmaterialet, vilket också förekommer i restmaterial från Dannemora gruva
(Länsstyrelsen, 2007).
Att det misstänka Dannemoragruset inte påträffats i de övriga
provtagningspunkterna, tyder på att utbredningen av föroreningen kan vara
begränsad. Enligt det historiska flygfotot, se figur 5, är det troligt att
fyllnadsmaterial (tegel, glas, keramik, grus mm) har använts som grundläggning
åt idag rivna hus på området.

o:\sto3\sgm\2018\1320034511\4_leverans\2018-07-05\20180705_slutrapport örbyhus pm.docx

Grundvatten har påträffats ca 1 och 2,9 meter under markytan (Ramboll, 2018 b).
Det höga grundvattenståndet (1 meter under markytan) uppmättes i slutet av
april efter snösmältning och det lägre (2,9 meter under markytan) i slutet på maj.
Detta tyder på stor årsvariation av grundvattennivån i området. Under delar av
året ligger makadamlagret under grundvattenytan, vilket kan öka
förutsättningarna för att metaller sprids.
Inför en exploatering av området CH, rekommenderar Ramboll att den påträffade
metallföroreningen avgränsas och att ytterligare några jordprover tas inom andra
delar av området. Vidare rekommenderas att fler inmätningar av
grundvattennivån görs samt provtagning av grundvattnet för analys av metaller
och en översiktlig bedömning av risker för människors hälsa och miljön inklusive
bedömning av risk för föroreningsspridning.
I och med att föroreningen ligger på så stort djup, bedöms risken för att
människor ska exponeras för föroreningen vara liten. En framtida sanering bör
därmed kunna utföras i samband med kommande exploatering inom området,
under förutsättning att det inte pågår en omfattande föroreningsspridning med
grundvattnet, som innebär risker för miljö och människors hälsa.
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I samband med planerade mark- och anläggningsarbeten inom området CH
behöver förorenade jordmassor avlämnas till godkänd mottagningsanläggning.
Jordmassor som innehåller förorenat makadam kan inte hanteras och
återanvändas fritt inom planområdet. För att säkra kvaliteten i utförandet av
åtgärderna samt för att begränsa volymen av de fyllnadsmassor och jordlager som
åtgärdas föreslås att miljökontroll utförs i samband med att arbetena utförs.

8.

Myndighetskontakter
Enligt Miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten. Ramboll
rekommenderar därför att exempelvis denna PM delges tillsynsmyndigheten.
Innan arbeten inom det förorenade området vid det planerade
centrum/handelsområdet påbörjas, ska en anmälan enligt 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas och i god tid
inlämnas till tillsynsmyndigheten.
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Tierps kommun

Fältprotokoll jordprovtagning 2018-05-25.
Provtagningsmetod: Provgropsgrävning med grävmaskin
Provtagare: Erik Östblom, Anna Östlund. Grävmaskinist: Kurt Jansson (KJ
Alltjänst AB)
Väder: 26 grader och soligt.

Tabell 1.

Punkt

Provbenämni
ng

Djup
m u my

Jordart
benämning
i fält

Kommentar

Lab-analys

RAM1801

:1

0-0,25

Musa

Mu som i matjord

:2

0,25-0,7

Blstsa

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3

0,7-1,4

Blstsa

:4

1,4-1,6

Blstsa

:1

0-0,3

Musa

Mu som i matjord

:2

0,3-0,8

Blstsa

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3

0,8-1,3

Blstsa

:4

1,3-1,8

Blstsa

:5

1,8

Le

Prov togs i glasburk

Oj-3j, saml m 05:5

:6

1,8

Le

Prov togs i plastpåse

:1

0-0,25

Musa

Aggregerad jord, inslag av
sand. Brun till färgen.

:2

0,25-0,8

Blstsa

Mycket inslag av sten och
block.

:3
:4
:1
:2

0,8-1,3
1,3-1,8
0-0,3
0,3-0,8

Blstsa
Blstsa
F/Gr
Grstsa

:3
:4
:5
:1

0,8-1,35
1,35-1,7
1,7
0-0,3

Grstsa
Grstsa
Le
Mustsa

Prov togs i plastpåse
Mu som i matjord

:2
:3
:4
:5
:6

0,3-0,8
0,8-1,3
1,3-1,65
1,65
1,65

Blstsa
Blstsa
Blstsa
Le
Le

Prov togs i glasburk
Prov togs i plastpåse

RAM1802

RAM1803

RAM1804

RAM1805

MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1

MS-1; OJ-21h

MS-1; OJ-21h
Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2
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MS-1; OJ-21h
Samling
01:1+02:1+03:1+05:
1
MS-1; OJ-21h

Oj-3j, saml m 02:5
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Ramböll Sverige AB
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Uppdragsnummer
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Fax: 018-69 55 49
Beställare

Ändrings datum

Bet.

Tierps kommun
RAM1806

:1
:2

0-0,4
0,4-0,7

Grsalet
Grsalet

Inslag av tegel
Inslag av tegel

Samlingsprov
MS-1; OJ-21h
:2 Envipack, samling
06:2+04:2+02:2+01:
2

:3
:4
:5

0,7-1,2
1,2-1,6
1,6

Let
Let
Grlet

Inslag av tegel
Inslag av tegel
Makadam

MS-1

Grundvattennivåer mättes på nedanstående provpunkter

Punkt

GV-nivå (m u rk)

Kommentar

18R06
18R08
18R13

4,65
2,50
2,89

Röret lutar
Dexel

Förklaringar:

F = fyllning
Asf = asfalt
Gr = grus
Gy = gyttja
Le = lera
Let = torrskorpelera
Mak = makadam
Mn = morän
Mu = mulljord eller matjord
Sa = sand
Si= silt
St = sten
T = torv
m u my= meter under befintlig markyta

För fullständiga geotekniska beteckningar se SGF:s hemsida: http://www.sgf.net
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JÄMFÖRVÄRDEN

PARAMETER

ENHET

Ungefärligt djup

m under m.y.

KM

*1

MKM

*1

PROVER

FA

*2

NFS

mg/kg TS

10

25

1000

Ba

mg/kg TS

200

300

10000

Cd

mg/kg TS

0,8

12

100

Co

mg/kg TS

15

35

100

Cr

mg/kg TS

80

150

10000

Cu

mg/kg TS

80

200

2500

Hg

mg/kg TS

0,25

2,5

500

Ni *3
Pb

mg/kg TS

40

120

1000

mg/kg TS

50

400

2500

V

mg/kg TS

100

200

10000

Zn

mg/kg TS

250

500

2500

Alifater >C8-C10*4

mg/kg TS

25

120

1000

Alifater >C10-C12*5

mg/kg TS

100

500

10000

Alifater >C12-C16*5
Alifater >C16-C35

mg/kg TS

100

500

10000

mg/kg TS

100

1000

10000

Aromater >C8-C10

mg/kg TS

10

50

1000

Aromater >C10-C16

mg/kg TS

3

15

1000

Aromater >C16-C35

mg/kg TS

10

30

1000

bensen

mg/kg TS

0.012

0.04

toluen
etylbensen
xylener, summa
MTBE
aldrin
PCB, summa 7
o,p'-DDT
o,p'-DDD
o,p'-DDE
Tetrakloreten
Trikloreten
Cis-1,2-dikloreten
Vinylklorid

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

10

40

10

50

10

50

0.2

0.6

0.008

0.2

PAH, summa canc.

mg/kg TS

100

PAH, summa övriga
PAH, summa 16

mg/kg TS
mg/kg TS

1000

Summa PAH L

mg/kg TS

3

15

Summa PAH M

mg/kg TS

3,5

20

Summa PAH H

mg/kg TS

1

10

TOC

% av TS

Glödförlust
TS_105 °C

%

RAM 1806:5

RAM 1804:2

RAM 1805:5 + RAM1802:5

RAM 18(01:1 + 02:1 + 03:1 + 05:1)

RAM 1802:2

RAM 1801:2

RAM 1803:3

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

2018-05-25

0-0,7
84,6
4,83
94,9
0,309
9,43
20,9
41,4
<0.2
18,2
25,8
26,4
98
<10
<20
<20
37
<1
<1
<1

1,6
83,8
134
74,9
0,74
15,7
13,8
297
<0.2
12,6
109
22,2
210

0,3-0,8
95,5
3,28
14,7
<0.1
3,26
5,21
12,2
<0.2
3,18
8,84
8,26
20,6
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

1,65-1,8
72

0-0,3
81,6
8,61
98,3
0,197
9,11
24,3
29,9
<0.2
23,6
21
29,5
66,3
<10
<20
<20
43
<1
<1
<1

0,3-0,8
95,8
2,09
13,6
<0.1
3,16
5,9
10,2
<0.2
3,46
7,13
7,98
18,1
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,3-0,8
95,5
2,17
14,6
<0.1
2,78
4,74
8,39
<0.2
2,84
7,79
7,64
18,5
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,25-0,7
94,1
1,95
13,1
<0.1
4,05
11
6,48
<0.2
4,09
6,26
11,7
23,6
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1

0,8-1,3
87,9
2,7
40,3
0,107
5,1
13,9
11,8
<0.2
8,9
11,5
18,5
38
<10
<20
<20
24
<1
<1
<1

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.4

1.2

0.2

0.6

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

83,9

95,8

0,27
0,18
0,45
0,12

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

<0.15
0,55
1,2

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

<0.15
<0.25
<0.3

<0.3
<0.5
<1.5
<0.15
<0.25
<0.3

80,5

94,9

96,2

94,3

87,9

2018-05-25
0,25-0,8
93,7
5,18
22,6
<0.10
3,95
10,7
12,6
<0.20
5,1
7,4
15
25,5
<10.0
<10
<10
<10
<0.480
<1.24
<1.0
<0.0200
<0.100
<0.020
<0.015
<0.050
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.020
<0.010
<0.0200
<0.100
<0.28
<0.36
<0.64
<0.12
<0.20
<0.32

6
10

%

72

Kommentarer
*1

RAM 1805:2

*7

Material
As

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Uppdragsnamn: Modulkontoret Vattenfall

Naturvårdsverket rapport 5976

*2

Avfall Sverige 2007:01 tabell 4.1

*3

Gäller svårlösligt nickel. För lättlösligt är FA 100 mg/kg TS

*4

För farligt avfall bedöms alifater C5-C8 samt C8-C10 enligt alifater C6-C10

*5

För farligt avfall bedöms alifater C10-C12 samt C12-C16 enligt alifater C10-C16
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Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012364
Resultat
87.9
2.70
40.3
0.107
5.10
13.9
11.8
<0.2
8.90
11.5
18.5
38.0

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten

Osäkerhet (±)
2.0
0.85
9.5
0.029
1.33
3.1
2.8
2.44
2.4
4.1
7.5

89.4
<10
<20
<20
24
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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Er beteckning

RAM 1803:3

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012364
Parameter
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Utf
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

T1816220

Rapport
Sida 3 (9)

RXLNAQE6GX

Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012365
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sn
V
Zn
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
*
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35

Resultat
4
93.7
5.18
22.6
<0.10
3.95
10.7
12.6
<0.20
<0.40
5.1
7.4
<1.0
15.0
25.5

Osäkerhet (±)

Enhet

5.65
1.04
4.52
0.79
2.14
2.52

1.0
1.5
2.99
5.1

<5.0
<10.0
<10
<10
<18
<10
<0.480
<1.24
<1.0
<1.0
<1.0

naftalen
<0.080
acenaftylen
<0.080
acenaften
<0.080
fluoren
<0.080
fenantren
<0.080
antracen
<0.080
fluoranten
<0.080
pyren
<0.080
bens(a)antracen
<0.080
krysen
<0.080
bens(b)fluoranten
<0.080
bens(k)fluoranten
<0.080
bens(a)pyren
<0.080
dibens(ah)antracen
<0.080
benso(ghi)perylen
<0.080
indeno(123cd)pyren
<0.080
*
PAH, summa 16
<0.64
*
PAH, summa cancerogena
<0.28
*
PAH, summa övriga
<0.36
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%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
CE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
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Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

O11012365
Resultat
<0.12
<0.20
<0.32

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
2
2
2

Sign
HESE
HESE
HESE

diklormetan
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan (koltetraklorid)
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
hexakloretan
cis-1,2-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
trikloreten
tetrakloreten
vinylklorid
1,1-dikloreten

<0.800
<0.010
<0.100
<0.10
<0.030
<0.010
<0.010
<0.040
<0.010
<0.0200
<0.0100
<0.010
<0.020
<0.100
<0.0100

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
*
triklorbensener, summa
1234-tetraklorbensen
1235/1245-tetraklorbensen
pentaklorbensen
*
tetra- och pentaklorbensener, summa
hexaklorbensen
diklobenil
kvintozen-pentakloranilin, summa

<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.030
<0.050
<0.050
<0.010
<0.020
<0.010
<0.020
<0.0050
<0.010
<0.020

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

2-monoklorfenol
<0.020
3-monoklorfenol
<0.020
4-monoklorfenol
<0.020
2,3-diklorfenol
<0.020
2,4+2,5-diklorfenol
<0.040
2,6-diklorfenol
<0.020
3,4-diklorfenol
<0.020
3,5-diklorfenol
<0.020
2,3,4-triklorfenol
<0.020
2,3,5-triklorfenol
<0.020
2,3,6-triklorfenol
<0.020
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RXLNAQE6GX

Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
2,4,5-triklorfenol
2,4,6-triklorfenol
3,4,5-triklorfenol
2,3,4,5-tetraklorfenol
2,3,4,6-tetraklorfenol
2,3,5,6-tetraklorfenol
pentaklorfenol
*
klorfenoler, summa

O11012365
Resultat
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.020
<0.19

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
6
6
6
6
6
6
6
6

Utf
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
*
xylener, summa
styren
MTBE

<0.0200
<0.100
<0.020
<0.020
<0.010
<0.015
<0.040
<0.050

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.0030
<0.011

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7

2
2
2
2
2

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)

<0.010
<0.010
<0.0100

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7

2
2
2

HESE
HESE
HESE

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7

2
2
2

HESE
HESE
HESE

heptaklor
<0.010
cis-heptaklorepoxid
<0.010
trans-heptaklorepoxid
<0.010
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Er beteckning

RAM 18(06:2+04:2+02:2+01:2)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
alfa-endosulfan

O11012365
Resultat
<0.010

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Metod
7

Utf
2

Sign
HESE

T1816220

Rapport
Sida 7 (9)

RXLNAQE6GX

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Rev 2015-07-24

2

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28

3

Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:

±29-44%
±27-28%
±24-27%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.
Rev 2017-02-28
4

Tillverkning av samlingsprov.
Rev 2015-05-29

5

Paket ENVIPACK
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
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Metod
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885.
Mätning utförs med ICP-AES.
Rev 2013-09-18
6

Paket ENVIPACK
Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO 14154.
Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD.
Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA
5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätning utförs med GC-MS.
Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8081.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-18

7

Paket ENVIPACK
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260,
US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009.
Mätning utförs med GC-MS.
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO 10382.
Mätning utförs med GC-ECD.
Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081.
Mätning utförs med GC-ECD.
Rev 2013-09-18

ANFO

Godkännare
Anna Forsgren

CE

Christine Eriksson

HESE

Hedvig von Seth

LATE

Lara Terzic

MB

Maria Bigner

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1

Utf
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

2
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum
Utfärdad

SVL6F67M41

2018-05-30
2018-06-18

Ramböll Sverige AB
Anna Östlund
Dragarbrunnsgatan 78B
753 30 Uppsala
Sweden

Projekt
Bestnr

Örbyhus C
1320034511/13214406

Analys av fast prov
Er beteckning

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012356
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov

Resultat
2

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

84.6
4.83
94.9
0.309
9.43
20.9
41.4
<0.2
18.2
25.8
26.4
98.0

2.0
1.60
24.8
0.080
2.48
5.3
9.4

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen

83.9
<10
<20
<20
37
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

5.4
6.4
6.2
20.6
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T1816219

Rapport
Sida 2 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1806:1 + RAM1806:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012356
Parameter
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Er beteckning

RAM 1806:5

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012357
Resultat
83.8
134
74.9
0.740
15.7
13.8
297
<0.2
12.6
109
22.2
210

Osäkerhet (±)
2.0
37
18.6
0.173
4.4
3.2
79
3.6
24
5.2
42

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metod
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Utf
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

T1816219

Rapport
Sida 3 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1804:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012358
Resultat
95.5
3.28
14.7
<0.1
3.26
5.21
12.2
<0.2
3.18
8.84
8.26
20.6

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.91
3.4
0.88
1.22
2.6
0.83
1.87
1.78
4.1

95.8
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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T1816219

Rapport
Sida 4 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1805:5 + RAM1802:5

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012359
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov

Resultat
2

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

TS_105°C
hexaklorbensen
pentaklorbensen
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
aldrin
dieldrin
*
aldrin-dieldrin, summa
endrin
isodrin
telodrin
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
DDT,DDD,DDE, summa *
alfa-endosulfan
hexaklorbutadien
hexakloretan
diklobenil
imidakloprid
kvintozen
*
pentakloranilin
*
kvintozen-pentakloranilin, summa
dikofol
cis-klordan
trans-klordan
endosulfansulfat

72.0
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.030
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.030
<0.0100
<0.0100
<0.0100

1.4

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
HESE
ERJA
ERJA
HESE
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
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T1816219

Rapport
Sida 5 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 18(01:1 + 02:1 + 03:1 + 05:1)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
O11012360
Parameter
*
samlingsprov, antal delprov
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Resultat
4

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod
1

Utf
1

Sign
CE

81.6
8.61
98.3
0.197
9.11
24.3
29.9
<0.2
23.6
21.0
29.5
66.3

2.0
2.51
22.9
0.049
2.29
4.9
6.5

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

6.4
5.1
6.4
12.7

TS_105°C
80.5
alifater >C8-C10
<10
alifater >C10-C12
<20
alifater >C12-C16
<20
alifater >C16-C35
43
aromater >C8-C10
<1
aromater >C10-C16
<1
*
metylpyrener/metylfluorantener
<1
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
<1
aromater >C16-C35
<1
naftalen
<0.1
acenaftylen
<0.1
acenaften
<0.1
fluoren
<0.1
fenantren
<0.1
antracen
<0.1
fluoranten
0.27
0.070
pyren
0.28
0.076
bens(a)antracen
0.27
0.070
krysen
0.18
0.045
bens(b)fluoranten
0.45
0.12
bens(k)fluoranten
0.12
0.030
bens(a)pyren
0.17
0.046
dibens(ah)antracen
<0.08
benso(ghi)perylen
<0.1
indeno(123cd)pyren
<0.08
PAH, summa 16
1.7
*
PAH, summa cancerogena
1.2
*
PAH, summa övriga
0.55
*
PAH, summa L
<0.15
*
PAH, summa M
0.55
*
PAH, summa H
1.2
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T1816219

Rapport
Sida 6 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1805:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012361
Resultat
95.8
2.09
13.6
<0.1
3.16
5.90
10.2
<0.2
3.46
7.13
7.98
18.1

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *

Osäkerhet (±)
2.0
0.59
3.3
0.77
1.19
2.2
0.92
1.47
1.73
3.5

94.9
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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T1816219

Rapport
Sida 7 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1802:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012362
Resultat
95.5
2.17
14.6
<0.1
2.78
4.74
8.39
<0.2
2.84
7.79
7.64
18.5

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.62
3.4
0.68
0.96
1.80
0.81
1.61
1.68
3.5

96.2
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

260

T1816219

Rapport
Sida 8 (11)

SVL6F67M41

Er beteckning

RAM 1801:2

Provtagare
Provtagningsdatum

Anna Östlund/Erik Östblom
2018-05-25

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11012363
Resultat
94.1
1.95
13.1
<0.1
4.05
11.0
6.48
<0.2
4.09
6.26
11.7
23.6

TS_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener *
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Osäkerhet (±)
2.0
0.55
3.2
0.99
2.2
1.41
1.15
1.29
2.5
4.5

94.3
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
<0.3
<0.5
<0.15
<0.25
<0.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

ANFO
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
LATE
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Tillverkning av samlingsprov.
Rev 2015-05-29

2

Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Rev 2015-07-24

3

Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.
Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28

4

Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:

±33-44%
±29-31%
±25-30%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.
Rev 2018-06-12
5

Paket OJ-3J.
Pesticider enligt SGI handbok för plantskolor.
Bestämning av imidaklorprid enligt DIN 38407-35.
Mätning utförd med LC-MS-MS.
Bestämning av övriga pesticider enligt EN DIN ISO 6468-F1 .
Mätning utförd med GC-MS.
Rev 2016-07-20

ANFO

Godkännare
Anna Forsgren
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CE

Godkännare
Christine Eriksson

ERJA

Erika Jansson

HESE

Hedvig von Seth

LATE

Lara Terzic

MB

Maria Bigner

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

2

För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser:
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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© Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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17°42'









6677787

647986

Denna karta är automatiskt framställd ifrån SGUs databas 2018-03-12 med id-nr:t1hG8grsgv








Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera,
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning.
Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan
avvika från det valda kartutsnittets skala.
För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

0,8

Skala 1:25 000

1,0 km

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet
Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.
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!

!

Fältkartläggning med detaljerad digital höjdmodell som underlag. Lämplig presentationsskala:
1:25 000 (karttyp 2).

0,4

0,6

0,8

Skala 1:25 000

1,0 km

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Flygbildstolkning med detaljerad digital höjdmodell som underlag samt fältkontroller i huvudsak
längs vägnätet. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 3).
!

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.

!
!

Fältkartläggning på varierande kartunderlag. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 4).
!

!

!

!

!
!

Flygbildstolkning samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala:
1:100 000 (karttyp 5).
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Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
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Kartläggningen har skett med olika metoder och skiftande geografiskt underlag samt för
presentationsskalor från 1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet
inom kartan, både vad gäller lägesnoggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i
karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har delats
in i olika karttyper (2–5) i täckningskartan. Gemensamt för alla karttyper är att
jordartsobservationerna i fält i huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och
jordmån.
Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag.
Den tidiga informationen har digitaliserats från tryckta kartunderlag. Resultatet från många
kartläggningar har publicerats som tryckta kartor inom SGUs serier Ae, Ak och K och till dessa
finns ofta kartbladsbeskrivningar utgivna, vilka innehåller kompletterande information om
arbetsmetoder och geologiska förhållanden. Information om dessa beskrivningar finns på
www.sgu.se.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 62
Dnr 2020/163

Policy för naturvård i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år
gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har skickats
på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till bolagen, då
policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag. Syftet med
naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång till
en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och
rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens
befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska grönblå
infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska mångfalden ska
bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt
naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet. Dokument
om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda till tjänsteutlåtandet.
Beslutsmotivering

Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behöver aktualiseras och
moderniseras.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/36
Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
Policy för naturvård i Tierps kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03

§ 36
Dnr 2020/163

Policy för naturvård i Tierps kommun
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år
gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har skickats
på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till bolagen, då
policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag. Syftet med
naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång till
en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och
rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens
befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska grönblå
infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska mångfalden ska
bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt
naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet. Dokument
om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda till tjänsteutlåtandet.
Beslutsmotivering

Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behövs aktualiseras och
moderniseras.
Beslutsunderlag
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-10

KS 2020/163

Policy för naturvård i Tierps kommun
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20
år gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har
skickats på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till
bolagen, då policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag.
Syftet med naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god
tillgång till en rik och varierad natur med goda förutsättningar för
friluftsliv och rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till
naturens befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska
grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska
mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens natur- och
grönområden samt naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig
hållbarhet. Dokument om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda
till tjänsteutlåtandet.
Beslutsmotivering

Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behövs aktualiseras och
moderniseras.
Beslutsunderlag
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I tjänsten
Maria Berg
Naturvårdshandläggare
Planering och myndighet
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Policy för naturvård i Tierps
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Inledning
Tierps kommun ska enligt visionen vara en föregångare i omställningen till ett
hållbart samhälle. Natur och grönska har en central roll då de bidrar med flera
ekosystemtjänster, exempelvis dagvattenhantering och luftrening, samt ökar den
fysiska och psykiska hälsan hos invånarna.
Naturvård för Tierps kommun handlar om att underlätta utevistelse och främja
naturkontakt, då det skapar ett engagemang hos allmänheten vilket på sikt stärker
naturens status. Det handlar om att bevara biologisk mångfald och att förvalta
naturresurser samt natur- och grönområden utifrån ett långsiktigt och hållbart
perspektiv. Det handlar inte minst om att sprida information och kunskap om natur
och naturvård, för genom ökad kunskap ökar också förståelsen för ekosystemen.

Bakgrund
Tierps kommun arbetar aktivt med regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala
mål enligt Agenda 2030. Naturvårdspolicyn behövs för att uppnå
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö,
Levande sjöar och vattendrag, Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växtoch djurliv. Den bidrar även till att uppnå de globala målen Hälsa och
välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa
klimatförändringarna, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk
mångfald.
Den förra naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år gammal
behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Naturvårdsrelaterad text av
policykaraktär från Översiktsplanen 2010-2020 har vävts in då arbetet med en ny
översiktsplan har inletts.

Syfte
Syftet med naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång
till en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation
för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens befintliga strukturer och
genom ekologisk kompensation ska grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster
stärkas. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens
natur- och grönområden samt naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig
hållbarhet.

Omfattning
Naturvårdspolicyn styr beslut kopplade till kommunens och de kommunala
bolagens markinnehav. Den vägleder även kommunens värderingar och
bedömningar i ärenden som rör den geografiska kommunen. Informations- och
kunskapsinsatserna omfattar såväl kommunanställda, förtroendevalda som
allmänheten.
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Naturvårdspolicyn för Tierps kommun uttrycks i sex lika
starka punkter
1. Ägande
Tierps kommun ska äga mark för det tätortsnära friluftslivet samt för skolors och
förskolors behov av grönområden. Mark av stort värde för den biologiska
mångfalden och/eller för friluftslivet ska inte säljas. Vartefter att tätorterna växer
ska både mark för det tätortsnära friluftslivet och attraktiv bytesmark köpas in.
Målet med kommunens tätortsnära skogsägande ska vara att bevara och skapa
sociala och biologiska värden.

2. Vård
Tierps kommun ska vårda den mark vi äger med ett landskapsekologiskt och
kulturhistoriskt perspektiv, samt medverka till att värdefulla hävdberoende marker
vårdas. Tätortsnära skog, parkmark och grönområden ska främja den biologiska
mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek och utevistelse.
Kommunen ska i sin markskötsel vara ett föredöme genom att visa upp alternativa
skötselmetoder och lägga stor vikt på natur- och rekreationsvärden. Trädfällning
utöver planerade skötselinsatser ska ske restriktivt, om det inte rör sig om riskträd.
Produktionsskogen ska skötas på föredömligt sätt för att vara attraktiv bytesmark.
Tierps kommun ska ta en aktiv roll i att hindra spridningen och effekterna av
invasiva arter och andra problemarter.

3. Planering
Tierps kommun ska i sin planering utgå från de naturgivna förutsättningarna och det
kulturhistoriska sammanhanget, samt ta vara på områdens befintliga
ekosystemtjänster och grönblå infrastruktur. I formandet av det hållbara samhället
ska erforderliga friytor för skolorna samt närhet till grönområden för
kommuninvånarna prioriteras högt. När natur- och grönytor tas i anspråk ska detta
kompenseras för att säkerställa och utveckla ekosystemtjänsters funktion. Träd och
vegetation ska värderas både utifrån de ekosystemtjänster och de estetiska värden
som de bidrar med. Ekonomisk värdering av träd sker enligt Alnarpsmodellen, med
utrymme för högre värdering av träd som är särskilt viktiga för naturvården.
Naturvårds- och friluftslivsaspekterna vid sjöar, vattendrag och kust är särskilt
viktiga och områden med höga naturvärden, skyddsvärda biotoper och lokaler för
hotade arter ska inte exploateras.

4. Säkerställande
Tierps kommun ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den sociala
naturvården, kulturmiljövården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett
ändamålsenligt sätt. Tierps kommun ska aktivt medverka till att hotade arter, såväl
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nationellt som regionalt och lokalt sett, bevaras. Säregna träd och andra
naturföremål, exempelvis stora stenblock och jättegrytor, som är speciella bör ges
skydd som naturminne.

5. Utbildning
I Tierps kommun ska naturskoleverksamhet ingå som en naturlig del i
undervisningen på alla stadier. Tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för
naturvårdsfrågor ska utbildas i naturvård och få en ökad förståelse för de ekologiska
sambanden i naturen. Utbildningen ska även innefatta hur naturen bidrar till
hållbara samhällen genom ekosystemtjänster, samt naturens betydelse för
besöksnäringen och de areella näringarna.

6. Delaktighet och information
Att vistas i naturen skapar delaktighet och engagemang för naturvårdsfrågor.
Genom att informera om naturvärden och ekologi ökar allmänhetens intresse och
förståelse för naturvård, som på sikt kan locka fler till att hitta ut i naturen. Boende
och besökande i Tierps kommun ska därför erbjudas information om naturen och
hur den vårdas via hemsidan, sociala medier, broschyrer, iordningställda
naturområden och vid olika evenemang. Kommunen ska dessutom genomföra
medborgardialog med invånare och intresseorganisationer inför större
naturvårdsinsatser, för att ta tillvara på allmänhetens kunskap och intressen.

Definitioner
Begrepp
Ekosystemtjänst

Definition
Funktioner i ett ekosystem som människan kan
dra nytta av, ex. luftrening och pollinering.
Ekologisk kompensation används för att mildra
effekterna av exploatering på biologisk
mångfald och ekosystemtjänster och innebär att
naturvärden som går förlorade i ett område
kompenseras genom att värden tillförs i ett
annat område.
Ett sammanbundet nätverk av natur- och
vattenområden.
Skog eller dungar inom 2 km från bebyggelse1.
Mark vars naturvärden är beroende av bete
eller slåtter.
Skog vars syfte är ekonomi och
virkesproduktion.
Arter som är upptagna på EU-listan över
främmande arter som tränger ut inhemska
arter, exempelvis jätteloka, signalkräfta och
jättebalsamin.
Arter som orsakar stora skador eller störningar,
exempelvis granbarkborre, parkslide, vildsvin.
Matematisk modell för ekonomisk värdering av
träd2.
En typ av naturskydd.
Verksamheter som jordbruk, skogsbruk och
yrkesfiske.

Ekologisk kompensation

Grönblå infrastruktur
Tätortsnära skog
Hävdberoende mark
Produktionsskog
Invasiva arter

Problemarter
Alnarpsmodellen
Naturminne
Areella näringar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 63
Dnr 2018/282

Revidering av Avfallsplan
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Avfallsplan med följande revideringar:
-

Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs för
att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras till
TEMAB.
Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun.
Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning. Miljö- och
hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur näringen från
små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som krävs
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta. Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder
om att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
TEMAB ansvarar för den praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun
och bedöms också bäst lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt
utifrån bolagets praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det är också
olämpligt att en tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en
avfallshantering ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och
Ordförande sign

Justerare sign

278

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24
hälsoskyddsenheten fylla en viktig funktion som medverkande med kunskap
om bland annat tillståndsärenden för enskilda avlopp.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/37
Handläggarens tjänsteutlåtande
Avfallsplan

Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03

§ 37
Dnr 2018/282

Revidering av Avfallsplan
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Avfallsplan med följande revideringar:
-

Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs för
att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras till
TEMAB.
Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun.
Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning.
Miljö- och hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur
näringen från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som krävs
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta.
Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder om att nyttiggöra
näringen från små avloppsanläggningar.

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-03-03
TEMAB ansvarar för den praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun
och bedöms också bäst lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt
utifrån bolagets praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det är också
olämpligt att en tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en
avfallshantering ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och
hälsoskyddsenheten fylla en viktig funktion som medverkande med kunskap
om bland annat tillståndsärenden för enskilda avlopp.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Avfallsplan

Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-13

KS 2018/282

Revidering av Avfallsplan
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Avfallsplan med följande revideringar:
-

Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras
till TEMAB.
Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun.
Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning.
Miljö- och hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur
näringen från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som
krävs för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.
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2 (2)
Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta.
Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder om att nyttiggöra
näringen från små avloppsanläggningar. TEMAB ansvarar för den
praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun och bedöms också bäst
lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt utifrån bolagets praktiska
och ekonomiska förutsättningar. Det är också olämpligt att en
tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en avfallshantering ska bedriva
sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och hälsoskyddsenheten fylla en
viktig funktion som medverkande med kunskap om bland annat
tillståndsärenden för enskilda avlopp.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Avfallsplan
Beslutet skickas till



Chef Tillväxt och samhällsbyggnad

I tjänsten
Thomas Kihlström
Chef
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Förord
Föreliggande avfallsplan har tagits fram med stöd av Miljö & Avfallsbyrån på
uppdrag av Tierps kommun och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB). Arbetet har
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Thorsten Schnaars, verksamhetschef renhållning, TEMAB.
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Thorsten Schnaars, TEMAB
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1 Inledning
Varje kommun i Sverige ska ha en renhållningsordning enligt miljöbalken.
Begreppet renhållningsordning omfattar både föreskrifter för avfallshantering och
avfallsplan. Detta dokument med dess bilagor utgör kommunens avfallsplan.
Grunden i avfallshanteringen är den i Miljöbalken och i EU-lagstiftningen angivna
avfallshierarkin. Avfallshierarkin anger den prioritetsordning som ska gälla
avseende förebyggande och behandling av avfall. Prioriteringsordningen innebär att
uppkomsten av avfall helst ska förebyggas, i andra hand ska varan återanvändas, i
tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand återvinnas på annat sätt t ex. genom
energiåtervinning och i sista hand läggas på deponi.
Lagstiftningen som påverkar avfallsplanens innehåll har förändrats under de senaste
åren. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande
och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan.
Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). I
föreskrifterna och vägledningen poängterar Naturvårdsverket att kommunerna ska
lägga mer fokus på att ta fram mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall,
och mindre tid på att beskriva nuläget. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.
Mål och åtgärder för nedskräpning ska finnas.
Kopplingen till utvecklingen inom EU är tydlig. Fokus i diskussionerna kring avfall
ligger i allt större utsträckning på att minska avfallets farlighet, att minska
avfallsmängderna och att underlätta för människor att sortera och lämna avfall.
Detta understryks till exempel i EU:s plaststrategi som är det senaste tillskottet i
EU:s aktionsplan för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi
utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Nuvarande och framtida avfallshantering i Tierps kommun
Tierps kommun hade 20 700 innevånare 2017 och den totala mängden
hushållsavfall var 405 kg per person. Av detta hushållsavfall skickades drygt
hälften till energiutvinning och resten gick till olika former av materialåtervinning.
En mer omfattande nulägesbeskrivning redovisas i bilaga 1. I kommunen finns tre
återvinningscentraler (varav en är lokaliserad på Gatmots avfallsanläggning) och 11
återvinningsstationer. Ytterligare beskrivning av anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en förteckning över
identifierade nedlagda deponier i kommunen.
Införandet av matavfallsinsamling under 2017 har inneburit stora förändringar av
insamlingssystemet. I arbetet med framtagande av denna avfallsplan har framtida
förändringar diskuterats och vad de innebär för insamlingssystemet och för behovet
av anläggningar för omhändertagande av avfall. En av de förändringar som
identifierats är arbetet med utveckling av återvinningscentralerna. Vidare anses
förebyggande arbete mot nedskräpning vara viktigt. Till exempel planering hur
nedskräpning ska undvikas efter etablering av snabbmatskedjor. I avsnitt Error!
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Reference source not found. nedan presenteras mål och aktiviteter i den nya
avfallsplanen.
Inga nya insamlingssystem anses behövas för att hantera avfallet. Istället ska
befintliga system vidareutvecklas med vidare utbyggnad av separat insamling av
matavfall och utveckling av återvinningscentraler. Inga ytterligare anläggningar
anses behövas för omhändertagande av avfallet i kommunen. Inom den
avfallsplaneperiod kommunen nu går in i bedöms inte avfallsflödena förändras i
stor utsträckning.
Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och
vidare kommer att påverka avfallshanteringen i Tierps kommun, finns angivna i
bilaga 4.
1.1.2 Uppföljning av förgående plan
Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 2012. Planen
omfattade 9 st inriktningsmål, 22 st mätbara mål och 27 åtgärder som skulle vidtas.
I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca 80 % av åtgärder och mätbara mål har
genomförts helt eller delvis.

1.2 Syfte
Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets
mål och syftet med avfallsplanen för Tierps kommun är att:


Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen



Ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala behov,
nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning



Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin och styra utvecklingen av
avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas



Omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och
resurshushållningssynpunkt



Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen
för att möta samhällets nya krav inom området

1.3 Omfattning - innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en kommunal avfallsplan.
Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder,
avfallshantering och avfallsanläggningar samt mål och åtgärder.
För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och åtgärder för att
förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både hushållsavfall och avfall som
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och
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åtgärder för avfall som kommunen inte ansvarar för, i den utsträckning som
kommunen kan påverka detta.
Planen ska beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå de
uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva
vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera mål och åtgärder.

1.4 Metod
1.4.1 Genomfört samråd
Samråd och utbildning är genomförd – redovisas i bilaga 1.
1.4.2 Genomförande av avfallsplanen och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunen i arbetet med att anpassa
avfallshanteringen i riktning mot hållbar utveckling. Kommunen har för
säkerställande av en väl fungerande avfallshantering bildat det helägda
dotterbolaget Tierps Energi och Miljö (TEMAB). Bolaget har det operativa ansvaret
för avfallshanteringen och har i samarbete med representanter för kommunen tagit
fram avfallsplanen som fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget har
huvudansvaret för genomförande av avfallsplanen, enligt bolagsordning och
ägardirektiv för TEMAB. I avsnitt 6 beskrivs bolaget närmare.
Uppföljning, och vid behov revidering, av avfallsplanens mål och planerade
aktiviteter ska ske två gånger per år och revidering av hela avfallsplanen ska göras
senast 2022. I avsnitt 7 beskrivs ansvarsfördelningen för genomförande av
aktivisterna i planen. Ansvariga och medverkande ska genomföra uppföljningen av
mål och aktiviteter tillsammans. TEMAB, som operativt ansvariga för
avfallshanteringen i kommunen, är huvudansvarig för uppföljningen och
dokumenterar och presenterar den för kommunstyrelsen.
I det fortlöpande avfallsplanearbetet kommer representanter från olika verksamheter
inom kommunen att vara delaktiga. Dialog kan även ske med olika externa
intressentgrupper vid behov. Avfallsplanen kommer därmed att bli ett levande
dokument och avfallsplaneringen kommer att ske som en kontinuerlig process med
regelbunden uppföljning, och vid behov revidering, inför den årliga
budgetprocessen.
Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på
kommunens hemsida.
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2 Mål och aktiviteter
2.1 Målsättningsprocess
Det övergripande målet med avfallsplanen är att utveckla avfallshanteringen i Tierp
ytterligare och säkerställa en utveckling i enlighet med avfallshierarkin och en
avfallshantering av god kvalitet. Utifrån den nulägesanalys och den omvärldsanalys
som genomförts i avfallsplanearbetet har sex viktiga områden identifierats där mål
utarbetats till planen.
Dessa viktiga områden är aktuella i det arbete som pågår i hela EU med utveckling
av ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Målen har tagits fram i samverkan i
hela kommunens organisation. En bred grund och en god förankring av planens mål
har säkrats genom tre temamöten där målområden har diskuterats. Utifrån
temamötena har målen i planen utvecklats och samtliga deltagare har haft flera
möjligheter att kommentera förslagen.
Dessa temamöten har varit


Temamöte Nedskräpning med deltagare från Tierpsbyggen,
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa, Kultur och Fritid, Mark och
Exploatering samt TEMAB.



Temamöte Matsvinn med deltagare från Äldreomsorgen, Kostenheten,
Samhällsbyggnad, fastighetssamordning samt TEMAB.



Temamöte Cirkulär Ekonomi med kommunalråd, kommundirektör samt
ledande personer på Miljö och Hälsa, Samhällsbyggnad samt TEMAB.

Utifrån dessa diskussioner och diskussioner inom TEMAB har följande mål
formulerats. Målen ska uppfyllas inom planperioden och ett antal aktiviteter har
kopplats till var en och av dem. I det följande finns bakgrunden till valet av mål
samt planerade aktiviteter kopplade till målet.


Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och
mängden restavfall med 10 %



Minska miljöpåverkan från gamla deponier



Nyttiggörande av näringen i kommunens samtliga organiska avfall1 år 2022



Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi



Nedskräpningen ska minska och förebyggas



Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg

I avsnitt 7, Mål och aktiviteter i sammanfattning, finns en sammanfattning av mål
och respektive aktiviteter presenterade översiktligt i tabellform. I tabellen anges
ansvariga och medverkande.

1

Matavfall, avloppsslam och aska
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2.2 Mål med tillhörande aktiviteter
2.2.1 Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna
med 15 % och mängden restavfall med 10 %
En huvudinriktning för TEMAB i arbetet med utvecklingen av avfallshanteringen i
Tierps kommun är att minska mängden restavfall och avfall i den brännbara
fraktionen på återvinningscentralerna. Detta innebär en förflyttning upp i
avfallshierarkin och kan åstadkommas dels genom ökad källsortering och dels
genom en minskning av avfallsmängderna. Målsättningen är att den totala mängden
brännbart avfall från återvinningscentralerna ska minska med 15 % under
planperioden med utgångspunkt i 2017 års siffror. Detsamma gäller
restavfallsmängderna men där är den målsatta minskningen 10 %.
De aktiviteter som är kopplade till målet är framtagande av en utvecklingsplan för
återvinningscentralerna samt genomförande av densamma. Framtagandet av
utvecklingsplanen är redan påbörjat och kommer att slutföras under 2019. Därefter
tar aktiviteter vid enligt den ordning som pekas ut i utvecklingsplanen.
För att öka kunskapen om sortering och hur man i Tierp arbetar med frågan, ska
samtliga nyinflyttade samt de som byter boendeform (från exempelvis lägenhet till
villa) informeras om hur sorteringen av avfall i kommunen går till.
Ytterligare en aktivitet för att minska mängden brännbart avfall från
återvinningscentralerna och minska mängden restavfall är att fortsätta arbetet med
införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla
kommunens verksamheter. Det gäller såväl samtliga skolor, vårdinrättningar och
verksamhet inom omsorg som bolag och förvaltningar.
Införandet av matavfallsinsamling ska följas upp 2019, 2020 och 2021 för att följa
utvecklingen och se till att andelen källsorterande hushåll och verksamheten stadigt
växer, annars kommer åtgärder att vidtas.
För att följa utvecklingen kommer plockanalyser av restavfall och matavfall samt av
brännbart avfall på återvinningscentralerna att genomföras vid två tillfällen under
planperioden. Syftet med plockanalyserna är att identifiera dels vilka felsorteringar
som förekommer (för riktade informationsinsatser) och dels vilka fraktioner som
bör samlas in separat för ökad återvinning.
2.2.2 Minska miljöpåverkan från gamla deponier
Gamla deponier finns det gott om i alla kommuner. Avfallshanteringen har genom
åren centraliserats och antalet aktiva deponier har drastiskt minskat. Minskningen
beror dels på ökade krav på kontroll av miljöpåverkan från avfallshanteringen och
dels på att större andelar avfall går till förbränning eller återvinning numera. En
viktig roll kommunen har är att ha kontroll på, och begränsa, miljöpåverkan från de
nedlagda gamla deponierna. Med anledning av detta finns målet att minska
miljöpåverkan från de gamla deponierna med i avfallsplanen.
Arbetet är långsiktigt. De aktiviteter som finns med i avfallsplanen för att
säkerställa att kommunen minskar miljöpåverkan från de gamla deponierna är, dels
att utifrån den inventering som just slutförs, utveckla ett åtgärdsprogram för
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samtliga nedlagda kommunala deponier och dels att genomföra åtgärder enligt
åtgärdsprogrammet.
2.2.3 Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska
avfall 2022
Gödningsmedel som åkermarker gödslas med kommer ofta från gruvor. Näringen
hamnar sedan i maten och vidare i toalettavfallet eller som matavfall. Att inte ta
tillvara näringen och gödsla med den igen utan istället gödsla med nya mineraliska
gödningsmedel är inte hållbart. Så stor del som möjligt av näringen i matavfall,
slam och gödsel behöver komma till nytta på odlingsmark. Detta är dock inte lätt att
åstadkomma då de farliga ämnen som används i samhället ofta återfinns
tillsammans med näringen i slam och avfall.
Kommunen har, genom TEMAB, ansvar för både matavfall, avloppsslam och aska.
Matavfallet omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och slammet från
avloppsreningsreningsverket och askan från fjärrvärmeproduktionen är kommunala
verksamhetsavfall och omfattas därför av avfallsplanen. TEMAB har alltså stor
möjlighet att arbeta med att förbättra förutsättningarna för nyttiggörande av de här
avfallsslagens näringsinnehåll.
Målsättningen i avfallsplanen är att näringen i kommunens samtliga organiska
avfall ska nyttiggöras 2022.
TEMAB ska, i den upphandling av behandling av det i kommunen insamlade
matavfallet som kommer att genomföras inom kort, kräva att den rötrest/kompost
som återstår efter behandling ska återföras till åkermark.
Likaså kommer under planperioden en utredning om en lokal biogasanläggning att
genomföras. Vid en första översiktlig genomgång kan det verka som att den mängd
matavfall och slam som finns att tillgå är för liten för att en biogasanläggning för
tillverkning av biogas för fordonsdrift ska kunna drivas med god ekonomi. Men om
biogasen inte uppgraderas till fordonsgas utan istället används för produktion av el
och värme eller om någon annan aktör är intresserad av att vara med kan ekonomin
bli en helt annan. Andra aktörer som kan vara intresserade är andra kommuner eller
stora lantbruk. Denna aspekt är värd att undersöka i en utredning om lokal
biogasanläggning. Utredningen kommer också att titta på alternativa möjligheter att
nyttja tillgångarna i matavfallet så mycket som möjligt.
En utredning av hur avloppsslam och aska ska hanteras när de inte längre kan
användas som sluttäckningsmaterial för att sluttäcka deponin på Gatmots
avfallsanläggning ska genomföras. Det finns flera svårigheter att komma till rätta
med innan avloppsslam kan läggas på åkermark och utredningen kommer att
undersöka vilka och hur de kan tacklas. En av dessa svårigheter som bör belysas i
utredningen är hur läkemedelsrester i avloppsvattnet och slammet ska hanteras. För
närvarande finns det inga nationella krav på rening av läkemedelsrester och
eventuell rening är förenad med stora kostnader.
Ytterligare en utredning kommer att genomföras inom ramen för avfallsplanen. Den
ska utreda hur näringen i slammet från små avloppsanläggningar på bästa sätt kan
komma till nytta. Det kan vara lättare att nyttiggöra näringen från slammet från
enskilda avloppsanläggningar än från avloppsreningsverket eftersom slammet från
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enskilda avloppsanläggningar inte innehåller förorenat vatten från till exempel
trafikytor eller tak. Även här ska problemen med läkemedelsrester beaktas.
Utredningen ska leda fram till åtgärder som i möjligaste mån ska genomföras under
planperioden.
2.2.4 Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi
Under senare år har det moderna samhällets ohållbara konsumtion av fysiska
resurser diskuterats allt mer. Återvinning, återanvändning och avfallsförebyggande
är aktuella frågor och EU har under senare år tagit fram flera strategier för att
utveckla en ekonomi som bygger på mer hållbara materialflöden – strategier för att
uppnå en cirkulär ekonomi. Enligt avfallsplanen ska kommunen bidra till denna
utveckling.
Två aktiviteter för att uppnå målet är med i planen. Uppdraget åt Tierps
Kretsloppsservice (Socialt företag) ska utökas med ytterligare varor som till
exempel cyklar från återvinningscentralerna. Kommunen ska även, inom ramen för
avfallsplanen, undersöka möjligheterna att skapa en affärsmässig masshantering.
Om möjligheterna för detta visar sig vara goda ska dessa affärer utvecklas.
I diskussionerna som fördes på temamötet om Cirkulär Ekonomi diskuterades även
möjligheten att i kommunens upphandlingar försöka föra in krav som har en
avfallsförebyggande effekt. Inga aktiviteter rörande upphandling har dock
prioriterats i denna avfallsplan. Likaså fördes en diskussion om vilka egna
förpackningar som kommunen ska använda när mat distribueras inom den
kommunala verksamheten. Dessa båda områden kan vara intressanta att arbeta med
i nästa avfallsplan.
2.2.5 Nedskräpningen ska minska och förebyggas
Enligt det nya regelverket för kommunala avfallsplaner ska målsättningar för att
minska nedskräpningen finnas med i varje kommuns avfallsplan. I Tierp är
nedskräpning inte så vanligt förekommande men det finns en risk att den kommer
att öka. Kommunen växer och det kan snart finnas underlag för snabbmatskedjor att
etablera sig. Denna utveckling skulle kunna innebära ökade mängder skräp.
Målsättningen i avfallsplanen är att nedskräpningen i Tierp ska minska och
förebyggas.
En plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning, alltså skräpiga stränder,
ska upprättas och sedan följas.
I Tierps tätort ska skräpmätningar genomföras vid tre tillfällen under planperioden.
Fler typer av områden kan väljas för dessa mätningar, något mer utsatt och något
mindre utsatt område.
Ytterligare en aktivitet som ska genomföras under planperioden är att kommunen
ska planera för förebyggande åtgärder mot nedskräpning, i den detaljplanering
och/eller bygglovsprocess som föregår etablering av verksamhet som riskerar att
medföra nedskräpning, exempelvis snabbmatskedjor.
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TEMAB ska också ta initiativ till att öka intresset från skolor och förskolor att vara
med vid skräpplockningsaktiviteter och i Grön Flagg. Fler kan intresseras om
initiativen från skolor och förskolor kompletteras med initiativ från TEMAB.
Att genomföra synlig städning antas vara en viktig aktivitet i planen för att minska
nedskräpningen. Synlig städning ett par gånger i veckan visar att det är viktigt för
kommunen att det är rent och snyggt.
Den sista aktiviteten gällande nedskräpning är framtagande av, och arbete enligt, en
kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om åtgärder mot nedskräpning.
2.2.6 Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg
En stor del av maten slängs. Det gäller både i produktionen, vid försäljning och vid
servering. Kommunens kostenhet bereder, distribuerar och serverar flera tusen
portioner varje dag. Det uppstår en hel del svinn i alla dessa led trots att kommunen,
via kostenheten, är engagerad i frågan.
De aktiviteter som ska genomföras inom ramen för avfallsplanearbetet är att utreda
och införa ett enkelt system för att se till att kostenheten får rätt uppgifter om antal
kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras. Uppföljning sker
genom mätning av produktionssvinn (max 10 %), serveringssvinn på
mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på tillagningsenheterna
(max 5 %).
Vidare ska en tallrikssvinnskampanj genomföras ”Maten ska hamna i magen”.
Kampanjen ska leda till att max 20 g/tallrik blir tallrikssvinn.
Inom ramen för arbetet ligger att använda ekonomisk styrning för att uppnå målen.
Anslutning till kostenheten av samtliga kommunala enheter inom skola, vård och
omsorg kan också vara ett sätt att minska matsvinnet i kommunen.
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3 Miljökonsekvenser
En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara
som sista utväg deponera.
Avfallsplanens mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av minskade mängder avfall
och ökade mängder avfall till återanvändning och återvinning. Flera åtgärder
avseende nedskräpning kommer att vidtas.
Avfallsplanen bedöms inte i sig medföra Negativ miljöpåverkan. Negativ
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv
miljöpåverkan.
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4 Ekonomi
4.1 Finansiering av avfallshanteringen i kommunen
Avfallshanteringen finansieras av avfallstaxan som fastställs av
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Avgifterna ska även
finansiera återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och
administration.
Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av
avgifter på nya produkter och förpackningar. Vissa fastighetsägare och
verksamheter köper hämtning av dessa avfall fastighetsnära av entreprenör eller av
kommunen.
Insamling och behandling av övrigt avfall finansieras av de avgifter som företag
och verksamheter betalar till privata entreprenörer eller till kommunen för att
omhänderta avfallet.

4.2 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram
Flera åtgärder i avfallsplanen innebär en kostnad. Kostnaden för vissa åtgärder bedöms
rymmas inom ramen för de olika verksamheternas normala budget. Andra åtgärder medför
olika typer av investeringar. Det gäller exempelvis:


Åtgärder för att minska mängden restavfall och mängden brännbart avfall vid
återvinningscentralerna. TEMAB kommer att genomföra ombyggnationer vid
återvinningscentralerna utifrån den utvecklingsplan som kommer att tas fram.
Likaså kan ombyggnationer komma att behövas för att källsortering vid
kommunens alla verksamheter ska bli möjlig.



Utredning om lokal biogasanläggning eller annan nyttiggörande av energi och
näringsämnen i matavfallet.



Skräpmätningar kommer att genomföras, troligen med delvis extern personal.



Utökad kommunikation kring vad som behövs för att hålla Tierp rent.

Den inventering av gamla deponier som genomförs inom ramen för planen och det
åtgärdsprogram som inventeringen leder fram till kommer att lyfta fram de sex mest
prioriterade deponierna. Storleken på kostnader avseende gamla deponier kan inte bedömas
i dagsläget och kommande ansvarsutredningar kommer att visa var ansvaret för
kostnaderna kommer att ligga.
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5 Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning
5.1 Lokala föreskrifter om avfallshantering
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen samt avfallsplanen.
Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett
komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig
grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare
och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem
själva och andra aktörer.

5.2 Information och vägledning
Information, kommunikation och styrsignaler är viktigt i arbetet med att nå en
kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för
information om både sådant avfall som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret och av producentansvaret för förpackningar och returpapper.
För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på
helhetssyn. Det kan vara effektivt att koppla information om hantering av avfall till
konkret miljönytta. Dialogen måste också anpassas till den aktuella målgruppen.
För att nå ut med rätt information och kunna bygga upp en aktiv kommunikation
utifrån olika intressenters perspektiv kan aktörsanalyser utföras. Exempel på
perspektiv är:






Politiskt perspektiv
Kommunalt förvaltningsperspektiv
Entreprenörsperspektiv
Fastighetsinnehavare-/boendeperspektiv
Barnperspektiv

I och med dialogen blir inte bara kommunens verksamhet inom avfallsområdet både
ekonomiskt och miljömässigt effektivare utan dialogen kan även bidra till
varumärkesbyggande genom en stärkt miljöprofil. Information om avfallshantering gör
det enklare för människor att göra miljömedvetna val på ett påtagligt sätt. Informationsoch kommunikationskanaler som används inom avfallshanteringen i Tierps kommun
är:





TEMABs och kommunens hemsida
Telefonsamtal med kunder som själva kontaktar kommunen
Information och instruktioner i soputrymmen om hur sortering ska ske
Kontakt med kunder i samband med fastighetsförvärvning

Vid sidan av dialogen med intressenter är arbete med vägledning mycket viktigt.
Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än de annars skulle
tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i utvecklingsarbetet.
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Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till sopkärl
påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta.
Lunchrestauranger kan minska matsvinnet genom att minska storleken på
tallrikarna.
Att förstärka och vägleda på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement
till informationen.

5.3 Taxa
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad
miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren
ska betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och
Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och
likställighetsprincipen.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en
ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att
differentiera avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de
olika erbjudna insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och
får alltså inte vara orimligt stor. Stora skillnader i avgiftsnivåerna riskerar att leda
till att hushåll väljer en viss avfallshanteringslösning enbart av ekonomiska skäl,
vilket ofta innebär att ökad miljönytta i form av exempelvis förbättrad sortering inte
åstadkoms. För små skillnader riskerar å andra sidan att inte styra mot avsedd
miljönytta.
Tierps kommun har en miljöstyrande renhållningstaxa som ger hushåll med
abonnemanget ”Sorterat restavfall/kompost” och ”Sorterat restavfall/matavfall”
lägre avgift än ”Osorterat avfall”. Därmed stimuleras både sortering av avfallet och
hemkompostering av matavfallet.
Fastighetsägare i Tierp har möjlighet att beställa hämtning av förpackningar och
returpapper vid fastigheten mot avgift.
Andra ekonomiska styrmedel än den kommunala renhållningstaxan är nationella
styrmedel som exempelvis skatt på avfall som deponeras, pant på returflaskor,
skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter
på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i huvudsak
lagreglerade.

5.4 Tillsyn
Varje kommun tillämpar tillsyn enligt Miljöbalken för att säkerställa att
verksamheter i kommunen bedrivs enligt gällande lagstiftning. Vid rutinmässiga
inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av farligt
avfall sker på ett betryggande sätt genom okulär besiktning av lagring av avfallet,
kontroll av kvitton på borttransporterat avfall och vilken anläggning som har tagit
emot avfallet samt att kompletterande frågor ställs om hanteringen. Annat avfall än
farligt avfall hanteras mera översiktligt genom okulär besiktning av lagring av
avfall, omfattning av nedskräpning på platser där allmänheten har insyn samt
kompletterande frågor om avfallets borttransport.
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Vid tillsyn enligt Livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker tillsynen av
avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera
skadedjur.
Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga
tillsynen av verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. I
planen för den närmaste tiden finns projektinriktad tillsyn på kommunala deponier
och tillsyn på enskilda avlopp. Även nationella projekt som initieras från till
exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen. Inget sådant nationellt projekt är
för närvarande aktuellt.
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6 Organisation
6.1 Nuvarande organisation
Ytterst ansvarig för kommunal renhållning, tillsyn och annan verksamhet inom
kommunen är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Nedan beskrivs kort hur
ansvaret vidare är fördelat inom kommunen.
Det är Utskottet Samhällsbyggnad som har det politiska ansvaret för de frågor inom
avfallsområdet som kommunen ansvarar för. Utskottet beslutar i ärenden om
avfallsplan och taxa.
Vid utveckling av avfallshanteringen enligt den tidigare avfallsplanen för 2013–
2018 har organisatoriska förändringar skett. Den första januari 2016 övertog
TEMAB de kommunaltekniska verksamheterna från kommunen. Bolaget är
ansvarigt för VA, Renhållning och för verksamheten inom Gata och park. Tierps
Fjärrvärme AB är nu ett helägt dotterbolag till TEMAB. TEMAB ägs av Tierps
kommun och har omkring 40 medarbetare. Inom verksamhetsområde Renhållning
sker planering, uppföljning, fakturering, kundtjänst och hantering av abonnemang.
Enligt bolagsordning och ägardirektiv ska TEMAB insamla, transportera, återvinna
och bortforsla avfall samt uppföra/förvalta fast och lös egendom för
avfallshanteringen. TEMAB ska vidare, enligt ägardirektivet, utveckla
avfallshanteringen så att negativa effekter i miljön och på människors hälsa
minimeras och en utveckling sker mot effektivare resursutnyttjande enligt den
lagstadgade så kallade avfallshierarkin. Insamling av hushållsavfall och bemanning
av återvinningscentraler sköts av TEMAB i egen regi medan slamtömning utförs av
entreprenör.
Jävsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet och tillsynen utförs av Miljö- och
hälsoskyddsenheten.

6.2 Samverkan
Inget formaliserat samarbete med andra kommuner finns idag. Tierps kommun
samarbetar med Östhammars kommun i olika ärenden vid behov, exempelvis
samordning av upphandling.

6.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram
Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter
engagemang från flera olika delar av kommunens organisation. TEMAB är
nyckelaktör i arbetet men flera andra delar av organisationen kommer att behöva
vara aktiva i arbetet. Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras med befintliga
personella resurser.
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7 Mål och aktiviteter i sammanfattning
I tabellen nedan anges huvudansvar och medverkande samt när åtgärden ska vara klar
Huvudansvar

Medverkande

Klart

Miljösamordnare,
TEMAB

2019

Minska mängden brännbart avfall på återvinningscentralerna med 15 % och mängden restavfall med 10 %
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna

VC Renhållning, TEMAB2

Genomförande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna

VC Renhållning, TEMAB

Information till samtliga nyinflyttade samt de som bytt boende i kommunen
om hur sorteringen av avfall går till.

VC Renhållning, TEMAB

Chef, ABTB3

2019

VC Renhållning, TEMAB

Fastighetsansvarig,
kommunen
Chef, TKAB4
Chef, ABTB

2020

Införande av källsortering av matavfall, förpackningar och tidningar i alla
kommunens verksamheter (inklusive skola, vård och omsorg)
Genomförande av uppföljning och analys av införandet av
matavfallsinsamling
Genomförande av plockanalys av restavfall, matavfall samt brännbart avfall
på återvinningscentralerna

2019 ff

VC Renhållning, TEMAB

2019, 2020,
2021

VC Renhållning, TEMAB

2019, 2021

Samhällsbyggnadschef,
kommunen

2018

Minska miljöpåverkan från gamla deponier
Utveckla åtgärdsprogram för samtliga nedlagda kommunala deponier

TEMAB = Tierps Energi och Miljö AB
ABTB = AB Tierpsbyggen
4 TKAB = Tierps kommunfastigheter AB
2
3
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Samhällsbyggnadschef,
kommunen

Genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogram

2019 ff

Nyttiggörande av näringen i samtliga kommunala organiska avfall 2022
I upphandling kräva att organiskt avfall ska komma till nytta på åkermark

VC Renhållning, TEMAB

Genomförande av utredning om lokal biogasanläggning och alternativa
lösningar
Genomförande av utredning kring framtida avsättning för avloppsslam och
aska
Genomförande av utredning av hur näringen i slammet från små
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.
Genomförande av de åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från
små avloppsanläggningar.

VC Renhållning, TEMAB
VC VA, TEMAB

Upphandlingschef,
kommunen
Miljösamordnare,
TEMAB
Miljösamordnare,
TEMAB

Chef Miljö och Hälsa,
kommunen
TEMAB

2018
2020
2019
2019

Chef Tillväxt och
samhällsbyggnad, Chef
Miljö och hälsoskydd

2022

Kommunen bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi
Utöka Tierps kretsloppsservice (socialt företag) uppdrag med ytterligare
varor, ex cyklar från återvinningscentralerna.
Undersöka möjligheterna med att skapa en affärsmässig masshantering. Om
möjligheterna är goda – börja utveckla affärerna

VC Renhållning, TEMAB
VC Renhållning, TEMAB

2020
VC Gata/Park, TEMAB

2019 ff

Nedskräpningen ska minska och förebyggas
Chef Kultur och fritid,
kommunen
Chef Kultur och fritid,
kommunen

Upprätta en plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra plan för att komma till rätta med kustnära nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra skräpmätning i Tierp

VC Gata/Park, TEMAB

2019, 2020,
2022

Vid detaljplanering för etablering av snabbmatskedjor ska förebyggande
åtgärder mot nedskräpning göras

VC Gata/Park, TEMAB

Kontinuerligt
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2019 ff
2019 ff

Genomföra initiativ för att aktivera fler skolor för skräpplockning och grön
flagg

VC Gata/Park, TEMAB

Genomföra synlig städning

VC Gata/Park, TEMAB

Framtagande av kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om
åtgärder mot nedskräpning
Genomföra kommunikationsplan för att ge invånarna kännedom om
åtgärder mot nedskräpning

VC Gata/Park, TEMAB
VC Gata/Park, TEMAB

Chef Samhällsbyggnad,
kommunen

Kontinuerligt
Kontinuerligt

Chef Samhällsbyggnad,
kommunen
Chef Samhällsbyggnad,
kommunen

2019
2019 ff

Minska mängden matsvinn inom vård, skola och omsorg
Utreda och införa ett enkelt system så att kostenheten får rätt uppgifter om
antal kunder så att rätt antal måltider kan produceras och serveras.
Uppföljning sker genom mätning av produktionssvinn (max 10 %),
serveringssvinn på mottagningsenheterna (max 10 %) och serveringssvinn på
tillagningsenheterna (max 5 %)

Chef för kostenheten,
kommunen

Chef för utbildning,
vård & omsorg,
kommunen

2020

Genomföra tallrikssvinnskampanj ”Maten ska hamna i magen” så att max 20
g/tallrik blir tallrikssvinn

Chef för kostenheten,
kommunen

Chef för utbildning,
vård & omsorg,
kommunen

2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

§ 85
Dnr 2020/345

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att
möjliggöra distansdeltagande på kommunfullmäktiges sammanträden. Om
det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på distans får
kommunfullmäktige tillåta detta.
Kommunallagens (KL) 5 kap. 16 § föreskriver att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige kan också besluta i
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på
distans (KL 6 kap. 24 §).
I Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar har följande
avsnitt lagts till (utifrån förslag från SKR)
Deltagande på distans
10 § Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om
det finns särskilda skäl. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten att delta på
distans ska tillämpas restriktivt.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före
sammanträdet ansöka om det till kommunens sekretariat. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Kommunstyrelsen
2020-04-28
51 § Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna
arbetsordning.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-16

§ 28
Dnr 2020/345

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar i enlighet med föreliggande förslag,
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av
Kommunfullmäktige § 63/2019 2019-06-12 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att
möjliggöra distansdeltagande på kommunfullmäktiges sammanträden. Om
det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på distans får
kommunfullmäktige tillåta detta.
Kommunallagens (KL) 5 kap. 16 § föreskriver att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige kan också besluta i
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på
distans (KL 6 kap. 24 §).
I Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar har följande
avsnitt lagts till (utifrån förslag från SKR)
Deltagande på distans
10 § Fullmäktige och dess beredningar får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Möjligheten att delta
på distans ska tillämpas restriktivt. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten att delta på
distans ska tillämpas restriktivt.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar
delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till
kommunens sekretariat.
51 § Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna
arbetsordning.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-16

KS 2018/1014

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och
beredningar i enlighet med föreliggande förslag,
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av
Kommunfullmäktige § 63/2019 2019-06-12 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att
möjliggöra distansdeltagande på kommunfullmäktiges sammanträden. Om
det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på distans
får kommunfullmäktige tillåta detta.
Kommunallagens (KL) 5 kap. 16 § föreskriver att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige kan också besluta i
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på
distans (KL 6 kap. 24 §).
I Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar har följande
avsnitt lagts till (utifrån förslag från SKR)
Deltagande på distans
10 § Fullmäktige och dess beredningar får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Möjligheten att delta
på distans ska tillämpas restriktivt. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
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samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten
att delta på distans ska tillämpas restriktivt.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar
delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet anmäla detta till
kommunens sekretariat.
51 § Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna
arbetsordning.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Anna Trankell
kommunsekreterare
Ledningsstöd
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A. Kommunfullmäktige
Antalet ledamöter
1§

Fullmäktige har 49 ledamöter och 30 ersättare.

Presidium
2§

Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre
vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av
presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av
december månad.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för presidiets uppdrag.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ålderspresident/interimsordförande
3§

Till dess att valet av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid - ålderspresidenten.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet
4§

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga
i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5§

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla
skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den
hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan lämnas
in till kommunens sekretariat.
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Tid för sammanträdena
6§

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som fullmäktige
bestämmer. Fullmäktige beslutar senast vid årets sista sammanträde dag och
tid för fullmäktiges sammanträden under nästkommande år.
Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens
presidium.

Extra sammanträde
7§

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
Sammanträde ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel
av fullmäktiges ledamöter begär det.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade
på det extra sammanträdet.

Ändringar av dag och/eller tid för sammanträde
8§

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
9§

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhusets A-sal.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan
plats för enskilda sammanträden.

Deltagande på distans
10 §

Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om det finns särskilda skäl. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten att delta på
distans ska tillämpas restriktivt.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträdet ansöka om det
till kommunens sekretariat. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Tillkännagivande av sammanträdena
11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges
sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka
före sammanträdesdagen.
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och rubrikerna på de ärenden som ska behandlas. Kallelsen
skickas via e-post.
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för
brådskande ärenden.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
12 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen ska ordföranden kl. 22.00 ställa frågan till fullmäktige
om tiden för sammanträdet ska förlängas.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska
fortsätta. Nästföljande vardag bör vara förstahandsalternativ för en sådan
fortsättning.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden
ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall underrättar ordföranden de
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde
13 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 §

Kommunstyrelsens och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska skickas till varje
ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga och kompletterande
handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före
sammanträdet.
Handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare.
Handlingarna i varje ärende finns tillgängliga för allmänheten på
kommunens hemsida.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare eller till den
gruppen utser, som har att kalla in ersättare.
16 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står
i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring under pågående sammanträde.

17 §

Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.

18 §

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
19 §

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop
ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
20 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
21 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller
flera ärenden. Ordföranden bestämmer i inledningen av sammanträdet när
under sammanträdet ett ärende som inte finns med i tillkännagivandet ska
behandlas.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträdena
22 §

Ledamöter och ersättare i fullmäktige har rätt att yttra sig på
kommunfullmäktiges sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har inte
rätt att framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet. En
ersättare som tjänstgör har samma rättigheter som en ledamot i fullmäktige.
Rätt att delta i överläggningen har också:
a. ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsens utskott, i
nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs,
b. ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
c. ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när
överläggning hålls med anledning av svaret,
d. styrelsens ordförande eller vice ordförande i sådant kommunalt bolag
som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena företaget.

23 §

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling
av revisionsberättelsen.

24 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och
fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordförande efter samråd med
vice ordföranden kalla ordföranden och vice ordföranden i den
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att
lämna upplysningar till sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.

25 §

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
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Talarordning och ordningen vid sammanträdena
26 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ett inlägg får
vara högst fem minuter.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett
kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran
om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig
efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt
får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig
efter tillsägelse.
Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om det uppstår
oordning som ordföranden inte kan avstyra.

Yrkanden
27 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden godkänner beslutsgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande lämna in det skriftligt.

Deltagande i beslut
28 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
29 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som
har utsetts att justera protokollet.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
30 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
a. upptar namnet på någon som inte är valbar,
b. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
c. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
31 §

En motion
a. ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
b. får inte ta upp ämnen av olika slag,
c. väcks genom att den lämnas in till kommunens sekretariat eller vid
sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i februari och september.

De kommunala bolagens initiativrätt
32 §

Styrelsen i ett sådant kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§
kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som
företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
33 §

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
Interpellationen ska lämnas in till kommunens sekretariat senast två
arbetsdagar före det sammanträdet vid vilken ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har
ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som
avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.
Om den som väckt interpellationen inte är närvarande vid det sammanträde
som interpellationssvaret lämnas bordläggs ärendet. Bordläggning av denna
anledning får ske endast vid ett tillfälle.

Frågor
34 § En fråga ska
a. vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
b. lämnas in till kommunens sekretariat senast två arbetsdagar före det
sammanträdet vid vilket ledamoten avser att ställa den.
c. kunna besvaras utan större beredning. I debatt med anledning av frågan,
får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta.
Det som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde som den har ställts.

Allmänhetens frågestund
35 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid fullmäktiges
sammanträden.
Allmänhetens frågestund ska finnas med i tillkännagivandet av
sammanträdet.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda eller anställda
hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.
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Beredning av ärenden
36 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.
Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och lämnar förslag till
fullmäktige för ställningstagande.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
37 §

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget
38 §

Presidiet bereder revisorernas budget.

Valberedning
39 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de
har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval
som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokoll
40 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som respektive ordförande har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
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Reservation
41 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske
och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
42 §

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid få del av hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder
inte möter på grund av lag eller annan författning.
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B. Fullmäktigeberedningar
43 §

Fullmäktige har en fast beredning: Demokratiberedningen. Beredningens
uppdrag är att
a. samordna det övergripande demokratiarbetet,
b. verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald, och
c. utveckla dialogen med medborgarna.
Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av
vissa ärenden eller behandling av en viss fråga. Närmare instruktioner för
tillsättandet av, arbetet i och utvärderingen av tillfälliga beredningar finns i
styrdokumentet Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar.
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att
överlämna till beredningen.
Fullmäktigeberedningarna har ingen självständig beslutanderätt. Dessa utgör
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige.
Fullmäktigeberedningarna får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt
uppgiftsområde.
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.

Återrapportering av beredningens uppdrag
44 §

Kommunfullmäktiges presidium har kontroll- och uppsiktsplikt över
beredningarna. Beredningarna ska kontinuerligt och regelbundet
avrapportera beredningsarbetets utveckling till kommunfullmäktiges
presidium. Kommunfullmäktiges presidium har tillika ett ansvar att hålla sig
informerad om arbetet och utvecklingen i beredningarna.

Arbetsformer
45 §

En fullmäktigeberedning bestämmer själv och inom ramen för fullmäktiges
beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. En tillfällig berednings
arbetsformer och arbetssätt ska ha utgångspunkt i styrdokumentet
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga
fullmäktigeberedningar.
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
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Närvarorätt
46 §

Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier har närvarorätt i beredningar.

Val av ledamöter och ersättare
47 §

Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges
mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och
övriga nämnder.
Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande.
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande.
Fullmäktiges 2:e vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen.

48 §

Vid tillsättandet av en tillfällig beredning bestämmer fullmäktige antalet
ledamöter och ersättare i beredningen samt mandattiden för denna.
Kommunfullmäktige tar ställning till om beredningen ska bestå av enbart
ledamöter ur kommunfullmäktige eller om även andra bör ingå i
beredningen som ledamöter. Efter nominering av de partier som är
representerade i fullmäktige kan andra kandidater väljas till ledamöter och
ersättare i en fullmäktigeberedning.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande
för den tid som de har valts till ledamöter.
Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska
vara representerade.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
49 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningens sekreterare. En ersättare
ska tjänstgöra i ledamotens ställe enligt kommunfullmäktiges bestämda
ordning.
Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som påbörjat tjänstgöring har alltid företräde oberoende av
turordningen.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.
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Ersättare för ordförande
50 §

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i sammanträde, helt
eller delvis, ska den ledamot som tjänstgjort längsta tiden fullgöra
ordförandes uppgifter.
Om varken ordförande eller vice ordförande på grund av sjukdom eller
andra skäl inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid får
fullmäktigeberedningen utse annan ledamot att fullgöra deras uppgifter.
Ersättare för ordförande fullgör dennes samtliga uppgifter.

Sammanträden
51 §

Fullmäktigeberedningarna sammanträder på dag och tid som beredningen
bestämmer.
Vid öppna sammanträden kan medborgare och organisationer ges möjlighet
att diskutera ärenden, framföra synpunkter samt ställa frågor till
beredningen. Ordförande bestämmer om sådan rätt ska medges.
Öppna sammanträden ska förläggas på ett sådant sätt vad avser tid, plats och
sammanträdeslokal, att det underlättar för medborgare och andra att delta
vid sammanträdet.
Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna arbetsordning.

Tillkännagivande av sammanträdena
52 §

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena utfärdas.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska också innehålla information om
sammanträdet är öppet för allmänheten eller inte.
Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter, ersättare och den som
har insynsplats minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen bör
åtföljas av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt
ordförandens bedömning. Kallelsen skickas via e-post.
En berednings sammanträde ska tillkännages på kommunens anslagstavla
minst en vecka före sammanträdesdagen.
I 5 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för
brådskande ärenden.

Extra sammanträde
53 §

Extra sammanträde får hållas när beredningens ordförande anser att det
behövs.
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Justering av protokoll och tillkännagivande av protokolljustering
54 §

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Tillkännagivande av justering av beredningens protokoll ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § Kommunallagen. Härutöver ska hela
protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder
inte möter på grund av lag eller annan författning.
Beredningens justerade protokoll ska delges kommunfullmäktige.

Administrativt och sakkunnigt stöd
55 §

En fullmäktigeberedning ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt
för att kunna fullgöra sina uppgifter.
En fullmäktigeberedning får tillkalla projektgrupp för viss fråga eller visst
ärende med representanter från andra beredningar, organisationer och
medborgare.
En fullmäktigeberedning får från kommunens politiska organ och anställda
begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att
fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Allmänpolitisk debatt
56 §

Innehåll:
Ett sammanträde per termin ska inledas med en allmänpolitisk debatt,
varav det ena ska vara vid budgetsammanträdet. Den andra allmänpolitiska
debatten är det presidiet som beslutar vid vilket sammanträdet debatten ska
ske och vilket ämne som ska debatteras.
Former:
Information om kommande allmänpolitiska debatt kommer att ges av
presidiet sammanträdet före. Meddelande om debatten skickas till
fullmäktiges ledamöter samtidigt med kungörelsen.
Debatten inleds av kommunstyrelsens ordförande i högst tio minuter.
Gruppledarnas första inlägg får vara höst 10 minuter. Sedan har varje
ledamot och ersättare rätt till ett anförande om högst 5 minuter. Repliker
vid dessa debatter är högst två minuter långa.
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§ 86
Dnr 2020/343

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på kommunstyrelsens sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för kommunstyrelsen har följande avsnitt lagts till (utifrån
förslag från SKR)
Deltagande på distans
24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje
lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på
distans ska tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som regelmässigt
omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett
Ordförande sign

Justerare sign
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beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det tas
beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering av
de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte
äga rum.
45 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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2020-04-16

§ 29
Dnr 2020/343

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag,
att Reglemente för kommunstyrelsen fastställd av Kommunfullmäktige §
20/2018 201-02-27 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på kommunstyrelsens sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för kommunstyrelsen har följande avsnitt lagts till (utifrån
förslag från SKR)
Deltagande på distans
24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje
lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på
distans ska tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som regelmässigt
omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett
beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det tas
beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering av
de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte
äga rum.
45 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-16

KS 2020/343

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet
med föreliggande förslag,
att Reglemente för kommunstyrelsen fastställd av Kommunfullmäktige §
20/2018 201-02-27 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på kommunstyrelsens sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för kommunstyrelsen har följande avsnitt lagts till (utifrån
förslag från SKR)
Deltagande på distans
24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta
på distans ska tillämpas restriktivt.
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2 (2)

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som regelmässigt
omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett
beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det tas
beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering av
de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte
äga rum.
45 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Anna Trankell
kommunsekreterare
Ledningsstöd
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A. Kommunstyrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp fastställda
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och
annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.

3§

Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för den interna styrningen och
kontrollen av hela den kommunala verksamheten,
2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan,
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
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7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman,
8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten
fungerar rationellt och ekonomiskt,
9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med Kommunallagen,
12. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
förtroendemannaregister.
Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.

Företag och stiftelser
4§

Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och att dessa
regelbundet uppdateras,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningar/stiftelseledningar,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 2-6 §§ Kommunallagen är uppfyllda för de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder,
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i.
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Kommunalförbund
5§

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning
6§

Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och
upplåning av medel samt övriga cash management-frågor. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inkommer, att
betalningar görs i tid samt vidta åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning,
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning,
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
annat att
-

underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,

-

vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa
frågor,

-

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

-

handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som
ingår i donation.

Personalfrågor
7§

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och
pensionsmyndighet, och kan bland annat
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande
verkan för kommunen,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt,
3. besluta om stridsåtgärd,
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra
bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd,
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130),
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet
har i uppgift.
Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Omsorg
8§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och
förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården,
styrelsen har ansvaret för
-

individ- och familjeomsorg

-

äldreomsorg

-

kommunala hälso- och sjukvård

-

stöd och service till vissa funktionshindrade

-

flyktingmottagning

-

alkohollagstiftning

-

bostadsanpassning

Utbildning
9§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och
förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för
-

förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg

-

det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

-

särskola

-

uppdragsutbildning

Kultur och fritid
10 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende
-

bibliotek

-

kulturskola

-

fritidsgårdar

-

bad

-

friluftsliv

-

fritidsanläggningar

-

stöd till och samarbete med föreningslivet

-

vård av kommunens kulturvärden och lokala historia
8
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Teknik och samhällsbyggnad
11 §

Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åvilar den
gemensamma Räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för
-

teknisk service

-

planfrågor

-

bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör
kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig

-

kommunens uppgifter beträffande skyddsrumsfrågor inom gällande
lagstiftning och ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum

-

kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen.

-

kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken
(1998:808) inom följande områden;
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift
enligt miljöbalken
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är
påkallade eller som kommunen har till uppgift
o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra
frågor inom verksamhetsområdet berörs.

Näringsliv och arbete
12 §

Kommunstyrelsen har ansvar för att
1. främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor,
2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska
följderna av arbetslöshet.

Delegering från kommunfullmäktige
13 §

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter
om säkerhet som fullmäktige angivit,
2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör
kommunen,
3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram på 2,0 mnkr per tillfälle och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt,
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4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där
kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan
för kommunen,
5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i
Fastighetsbildningslag (1970:988), Anläggningslag (1973:1149) eller
Ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelser,
6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt,
7. tjänstemannaorganisationen inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
8. policy/riktlinjer inom det arbetsrättsliga området.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
14 §

Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal
och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige.
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet
15 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv föra talan i målet.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
16 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Arbetslöshetsnämnd
17 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet
18 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård
finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun.

Personuppgifter
19 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder.

Anslagstavla och webbplats
20 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen
samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.

Övrig verksamhet
21 §

Kommunstyrelsen ansvarar för
-

utveckling av kommunala samverkansformer

-

utveckling av brukarinflytandet
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
22 §

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
Kommunfullmäktige utser ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden.

Tidpunkt för sammanträden
23 §

Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen
bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med 1:e
och 2:e vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Deltagande på distans
24 §

Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta
på distans ska tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som
regelmässigt omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett
beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det
tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering
av de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte
äga rum.
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Kallelse
25 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast
fem dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Offentliga sammanträden
26 §

Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

Närvarorätt
27 §

Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden.

Ordföranden
28 §

Kommunstyrelsens ordförande ska
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,
6. bevaka att beslut verkställs,
7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten
samt ta initiativ i dessa frågor,
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8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat
i ett särskilt fall.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
29 §

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter.

Kommunalråd
30 §

Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse ett
kommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Kommunalråden får närvara vid sammanträden med fullmäktigeberedningar,
även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Förhinder - Inkallande av ersättare
31 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare
eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar
ersättare. Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring
32 §

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den
ordning som fullmäktige har bestämt.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
33 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden
34 §

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt.

Deltagande i beslut
35 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen
fattar det med acklamation.

Reservation
36 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera
reservationen kan ledamoten göra det skriftligt eller muntligt. En skriftlig
motivering lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.

Justering av protokoll
37 §

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
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Kommunstyrelsen, utskotten och förhandlingsdelegationen kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt innan den justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
38 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Delgivning
39 §

Delgivning med kommunstyrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen
sker med ordföranden, kommunchefen och/eller annan anställd som
styrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
40 §

Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som
styrelsen utser.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Tjänstemans skyldighet att vara närvarande vid sammanträden
41 §

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts samt förhandlingsdelegationens
sammanträden ska tjänsteman vara närvarande utifrån ordförandes
avgörande.

Kommunstyrelsens utskott
42 §

Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas ett
arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. Det finns också tre
utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg samt
Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare.
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov,
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men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och
administration

-

Kommunala fastigheter

-

Upphandling

-

Näringsliv och sysselsättning

-

Kultur- och fritidsverksamheten (med undantag från kulturskola)

- Krisberedskap
Utskottet arbete och omsorg

-

Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år

-

Vård och omsorg inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade

-

Kommunal hälso- och sjukvård

-

Flyktingmottagning

-

Bostadsanpassning

Utskottet barn och ungdom

-

Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år.

-

Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg

-

Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

-

Kulturskola

-

Skolskjuts

Utskottet samhällsbyggnad

-

Planfrågor

-

Naturvård och markanvändning

-

Livsmedel och dricksvatten

-

Bygg, miljö och hälsoskydd

-

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier

Ordföranden i utskotten
43 §

Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland
utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för
den fastställda sysselsättningsgraden om 40 procent.

Ersättarnas tjänstgöring i utskott
44 §

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som
kommunstyrelsen bestämt.

Utskottens sammanträden
45 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.

Kallelse till utskottssammanträde
46 §

För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som
anges i reglementets 26 § avseende kallelse till kommunstyrelsen.

Förhandlingsdelegation
47 §

Inom kommunstyrelsen ska det för vissa frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare utses en förhandlingsdelegation med tre
ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöterna.

48 §

Kommunstyrelsen väljer en ordförande bland delegationens ledamöter för
den tid styrelsen beslutar.

Referensorgan
49 §

Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas
-

Pensionärsråd

-

Råd för funktionshinderfrågor

Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen.

18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

§ 87
Dnr 2020/358

Revidering av Reglemente för valnämnden
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för valnämnden i enlighet med
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera valnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för valnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal varifrån sammanträdet
hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för valnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-16

§ 30
Dnr 2020/358

Revidering av Reglemente för valnämnden
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för valnämnden i enlighet med
föreliggande förslag,
att Reglemente för valnämnden fastställd av Kommunfullmäktige §
54/2006, 2006-04-18 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera valnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för valnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal varifrån sammanträdet
hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-16

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för valnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-07

KS 2020/358

Revidering av Reglemente för valnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för valnämnden i enlighet med
föreliggande förslag,
att Reglemente för valnämnden fastställd av Kommunfullmäktige §
54/2006, 2006-04-18 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera valnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för valnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal varifrån
sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.

359

2 (2)

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för valnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Anna Trankell
kommunsekreterare
Ledningsstöd
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A. Valnämndens uppgifter
Allmänt om nämndens uppgifter
1§

Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de
allmänna valen i kommunen - riksdag, kommun, landsting -,
folkomröstningar enligt folkomröstningslagen, val föranledda av EUmedlemskapet m.m. samt folkomröstningar i kommunen eller landstinget
enligt lag om kommunala folkomröstningar.
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
vallagstiftningen och andra författningar samt bestämmelser i detta
reglemente.

B. Valnämndens arbetsformer
Sammansättning
2§

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare. Fullmäktige utser bland
ledamöterna en ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden.

Utskott
3§

Inom valnämnden ska för beredning och verkställighet finnas ett
arbetsutskott med tre ledamöter. Valnämndens presidium ska fungera som
arbetsutskott.
Valnämndens ordförande ska vara ordförande i utskottet.

Ersättarnas tjänstgöring
4§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden
eller få sin mening antecknad till protokollet.
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5§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordförande
6§

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.

C. Sammanträdena
Tidpunkt
7§

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.

Deltagande på distans
8§

Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska tillämpas
restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.

Kallelse
9§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot, ersättare och annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet. Kallelsen bör vara dessa tillhanda senast
fem dagar före sammanträdesdagen.
5
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta.
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta.

Justering av protokoll
10 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
11 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning
12 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vid förfall för denne av
vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Närvarorätt
13 §

Vid valnämndens sammanträde ska tjänsteman närvara enligt ordförandens
avgörande.

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

§ 88
Dnr 2020/357

Revidering av Reglemente för jävsnämnden
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för jävsnämnden i enlighet med
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera jävsnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för jävsnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för jävsnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-16

§ 31
Dnr 2020/357

Revidering av Reglemente för jävsnämnden
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för jävsnämnden i enlighet med
föreliggande förslag,
att Reglemente för jävsnämnden fastställd av Kommunfullmäktige §
54/2006, 2006-04-18 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera jävsnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för jävsnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för jävsnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-07

KS 2020/357

Revidering av Reglemente för jävsnämnden
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar i Reglemente för jävsnämnden i enlighet med
föreliggande förslag,
att Reglemente för jävsnämnden fastställd av Kommunfullmäktige §
54/2006, 2006-04-18 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det
nödvändigt att revidera jävsnämndens reglemente för att möjliggöra
distansdeltagande på sammanträden.
Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.
I Reglemente för jävsnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag
från SKR)
Deltagande på distans
8 § Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där
sammanträdet hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
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Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för jävsnämnden

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Anna Trankell
kommunsekreterare
Ledningsstöd

372

Reglemente för jävsnämnden

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

373

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Kristina Sennblad chef Ledningsstöd
Handläggare:
Anna Trankell, tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Kommunfullmäktige § 54/2006

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Reglemente för jävsnämnden
Gäller för:
Jävsnämnden
Gäller fr o m:
2020-05-12
Gäller t o m:
2021-12-31
Fastställd av:
Kommunfullmäktige § xx/2020
Fastställd:
2020-05-12
Diarienummer:

Upphäver:

KS 2020/357

374

Reglemente för Jävsnämnden
§ 54/2006

Innehållsförteckning
A. Jävsnämndens uppgifter .....................................................................................4
Allmänt om nämndens uppgifter.............................................................................4
B. Jävsnämndens arbetsformer...............................................................................4
Sammansättning ......................................................................................................4
Ersättarnas tjänstgöring...........................................................................................4
Inkallande av ersättare ............................................................................................4
Ersättare för ordförande ..........................................................................................5
C. Sammanträdena ...................................................................................................5
Tidpunkt ..................................................................................................................5
Deltagande på distans..............................................................................................5
Kallelse....................................................................................................................5
Justering av protokoll..............................................................................................6
Reservation..............................................................................................................6
Delgivning...............................................................................................................6
Närvarorätt ..............................................................................................................6

3
375

A. Jävsnämndens uppgifter
Allmänt om nämndens uppgifter
1§

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot
kommunens egna verksamheter.

B. Jävsnämndens arbetsformer
Sammansättning
2§

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige
utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare får
inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen

Ersättarnas tjänstgöring
3§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden
eller få sin mening antecknad till protokollet.

4§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna

Inkallande av ersättare
5§

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansli som
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
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Ersättare för ordförande
6§

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.

C. Sammanträdena
Tidpunkt
7§

Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.

Deltagande på distans
8§

Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska tillämpas
restriktivt.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens
sekretariat.

Kallelse
9§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde
ska den ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta.
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Justering av protokoll
10 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Jävsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
11 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning
12 §

Delgivning med jävsnämnden sker med ordföranden eller anställd som
nämnden bestämmer.

Närvarorätt
13 §

Vid jävsnämndens sammanträde ska tjänsteman närvara enligt ordförandens
avgörande.

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

§ 89
Dnr 2020/380

Utökad borgensram för Tierps Energi & Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Tierps Energi & Miljö ABs hemställan om att höja
borgensramen från 350 000 000 kr till 390 000 000 kr, samt
att den nya borgensramen ska gälla från 12 maj 2020 till och med 31
december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Tierps Energi & Miljö AB hemställer om utökad borgensram.
För närvarande har vi beviljat följande ramar;
Tierps Energi & Miljö AB
350 000 000 kr
AB Tierpsbyggen
1 000 000 000 kr
Tierps Fjärrvärme AB
110 000 000 kr
Tierps Kommunfastigheter AB
600 000 000 kr
Totalt
2 060 000 000 kr
Den totala borgensramen kommer alltså att stiga till 2 100 000 000 kr.
Det motsvarar knappt en 2 %-ig ökning av ramen.
Beslutsmotivering

För att kunna fortsätta att investera i sina anläggningar så behöver ramen
utökas. I framtiden så behövs en bättre samordning av alla
borgensåtaganden.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknar då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

För Tierps Energi & Miljö AB medför en utökad ram möjligheter till ökad
upplåning som i sin tur medför ökade räntekostnader. För kommunens del
medför ökad upplåning en ökning av borgensintäkten från Tierps Energi &
Miljö AB.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Styrelseprotokoll TEMAB 2020-04-14
Bilaga 7 - Missiv utökat borgensåtagande

Beslutet skickas till





Tierps Energi & Miljö AB
Ekonomienheten, Tierps kommun
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-20

KS 2020/380

Utökad borgensram för Tierps Energi & Miljö AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Tierps Energi & Miljö ABs hemställan om att höja
borgensramen från 350 000 000 kr till 390 000 000 kr, samt
att den nya borgensramen ska gälla från 12 maj 2020 till och med 31
december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Tierps Energi & Miljö AB hemställer om utökad borgensram.
För närvarande har vi beviljat följande ramar;
Tierps Energi & Miljö AB
350 000 000 kr
AB Tierpsbyggen
1 000 000 000 kr
Tierps Fjärrvärme AB
110 000 000 kr
Tierps Kommunfastigheter AB
600 000 000 kr
Totalt
2 060 000 000 kr
Den totala borgensramen kommer alltså att stiga till 2 100 000 000 kr.
Det motsvarar knappt en 2 %-ig ökning av ramen.
Beslutsmotivering

För att kunna fortsätta att investera i sina anläggningar så behöver ramen
utökas. I framtiden så behövs en bättre samordning av alla
borgensåtaganden.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknar då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

För Tierps Energi & Miljö AB medför en utökad ram möjligheter till ökad
upplåning som i sin tur medför ökade räntekostnader. För kommunens del
medför ökad upplåning en ökning av borgensintäkten från Tierps Energi &
Miljö AB.
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Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Styrelseprotokoll TEMAB 2020-04-14
Bilaga 7 - Missiv utökat borgensåtagande

Beslutet skickas till





Tierps Energi & Miljö AB
Ekonomienheten, Tierps kommun
Ekonomichef

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-17

KS 2019/763

Uppehåll i demokratiberedningens uppdrag att stärka ungas
delaktighet och inflytande
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att göra uppehåll i demokratiberedningens uppdrag att arbeta för att stärka
ungas delaktighet och inflytande i det lokala samhället med anledning av
covid-19,
att demokratiberedningen återupptar arbetet när det är möjligt, samt
att kommunfullmäktiges presidium fastställer en ny tidsplan för uppdraget
när beredningens arbete har återupptagits.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2019 att ge
demokratiberedningen i uppdrag att arbeta för att stärka ungas delaktighet
och inflytande i det lokala samhället. Fullmäktige beslutade att uppdraget
skulle delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 och
slutredovisas senast på fullmäktiges sammanträde i december 2020.
Beredningen arbetade från oktober till december 2019 med att få en
nulägesbild av hur arbetet med barn och ungas inflytande bedrivs i Tierps
kommun. Under januari till mars 2020 bedrevs en omvärldsbevakning då
beredningen samlade in underlag och fick kunskap om hur andra
kommuner och organisationer arbetar. Enligt tidsplanen skulle beredningen
under april till juni 2020 fortsätta omvärldsbevakningen och möta barn och
unga för dialog.
Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt coronavirus, covid-19, i världen.
Covid-19 medför begränsningar av allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Beredningen har under rådande omständigheter
svårt att fullgöra sitt uppdrag.
Beslutsmotivering

Demokratiberedningen har, på grund av covid-19, svårt att fullgöra sitt
uppdrag inom fastställd tidsplan. Med anledning av det har
kommunfullmäktiges presidium föreslagit att demokratiberedningen ska
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göra uppehåll i arbetet med uppdraget. Det innebär att tidsplanen bör
förlängas med ungefär så många månader som arbetet försenas med
anledning av covid-19.
Barnrättskonsekvenser

Att göra uppehåll i arbetet medför att tidsplanen förlängs och att uppdraget
kan komma att slutföras senare än vad som tidigare beslutats. Uppehållet är
nödvändigt för att barn och unga ska få komma till tals i beredningens
arbete. Det viktigaste är att det resultat som beredningen presenterar är
genomarbetat och förankrat.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Demokratiberedningen
Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten
Louise Pettersson
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-04-24

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av revisorsersättare i
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre
donationsfond
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
Godkänna Pia Wårdsäters (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag
som revisorsersättare i Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i
Yvre donationsfond, samt
att till ny revisorsersättare i Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam
i Yvre donationsfond välja Karl-Gunnar Marklund (S), under perioden 13
maj 2020 till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Pia Wårdsäter har den 22 april 2020 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som revisorsersättare i Tierp Sockens
Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare
Förslag till beslut

Beslutet skickas till






Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre
donationsfond
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From:
Sent:
To:
Subject:

Medborgarservice
Wed, 22 Apr 2020 13:25:47 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Avsägelse [2020KC16828]

Från: Pia Wårdsäter <pia.wardsater@gmail.com>
Skickat: den 22 april 2020 12:08
Till: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Ämne: Avsägelse

Avsäger mig härmed uppdraget som revisorersättare i Tierps sockens Magasinfond
och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond.
Med Vänlig Hälsning
Pia Wårdsäter
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-04-29

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsen senast sammanträde

Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledninsstöd
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