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(KS) Kartläggning och nulägesanalys av fritidsgårdar 

Beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna presentationen av den kartläggning av fritidsgårdarna som 
har genomförts. 

Sammanfattning av ärendet 
Enheten kvalitet och strategisk utveckling har fått i uppdrag att göra en 
genomlysning av kommunens fritidsgårdar. Syftet med översynen var att 
belysa fritidsgårdarnas uppbyggnad i kommunen och parallellt 
åskådliggöra deras kapacitet i praktiken. Målsättningen med översynen 
var att upptäcka delar i fritidsgårdsverksamheten som fungerar bra men i 
synnerhet identifiera de delar som behöver utvecklas och förbättras. I 
samband med genomlysningen har det gjorts digitala intervjuer med 
personal på respektive fritidsgård, studiebesök i varje fritidsgård samt i 
samband med studiebesöken förts samtal med personal och besökare. 

I samband med utskottssammanträdet kommer en presentation av 
genomlysningen att göras.  

Barnrättskonsekvenser 
En genomlysning av fritidsgårdarnas kvalitet och kapacitet bedöms vara 
gynnsam för barn och unga eftersom eventuella kvalitetsbrister i 
verksamheterna lyfts fram och förtydligas. I samband med 
genomlysningen har även fritidsgårdarnas besökare intervjuats. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Enhetschef kvalitet och strategisk utveckling
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Inledning 

Bakgrund 

Det efterfrågas en samlad och transparent bild av hur fritidsgårdarna i Tierps 

kommun är organiserade och strukturerade samt hur de fungerar i praktiken. Det 

finns en uppfattning från centralt håll att förutsättningarna för respektive fritidsgård 

ser olika ut och det finns även en ovisshet kring hur behovet av fritidsgårdar ser ut, 

och en rad tankar och frågor har kommit fram under förstudien. Några av dessa 

frågor är: Behövs fritidsgårdar på fler orter eller räcker det bra som det är? Är de 

befintliga lokalerna där fritidsgårdarna bedrivs ändamålsenliga eller finns andra 

önskemål och behov? Har fritidsgårdarna öppet när efterfrågan är som störst?  

 

Fritidsgårdarna finns placerade på fyra orter i kommunen: 

- Tierp, Möbeln. 

- Skärplinge, Olandersskolan. 

- Söderfors, Folkets hus. 

- Örbyhus, Bruksvägen 23. 

Syfte 

Syftet med översynen är att belysa fritidsgårdarnas uppbyggnad i kommunen och 

parallellt åskådliggöra deras kapacitet i praktiken. Målsättningen är att genom 

översynen upptäcka delar som fungerar bra men i synnerhet identifiera de delar som 

behöver utvecklas och förbättras.  

Metod 

- Digitala intervjuer med personal vid varje fritidsgård: 

Tierps fritidsgård: 29 september 2021. 

Skärplinge fritidsgård: 30 september 2021. 

Söderfors fritidsgård: 4 oktober 2021. 

Örbyhus fritidsgård: 29 september 2021. 

- Studiebesök Söderfors fritidsgård 31 oktober 2021. 

- Studiebesök Skärplinge fritidsgård 3 november 2021. 

- Studiebesök Tierps fritidsgård 11 november 2021. 

- Samtal med personal i samband med studiebesök. 

- Samtal med besökande ungdomar i samband med studiebesök. 

Disposition 

Kartläggningen inleds med en kortare del om kommunens vision och budgetmål 

gällande barn och unga samt befolkningsprognos gällande målgruppen barn och 

unga. Därefter genomförs en redogörelse av fritidsgårdarna. Här redogörs för de 

praktiska förutsättningar som finns såsom geografisk belägenhet, lokaler och 

öppettider samt även andra omständigheter såsom personal och bemanning. Ett sista 

avsnitt handlar om besökare generellt i kommunen men också om besökarna vid 

respektive fritidsgård. Resultatet från telefonintervjuer, studiebesök och samtalen 
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som gjordes i samband med studiebesöken är integrerat i den övriga redogörelsen. 

Vissa citat eller sammanfattningar av samtal från både personal och besökare har 

lyfts ut och särskilt understrukits. Då studiebesök ej genomfördes i Örbyhus med 

anledning av byte av lokal gjordes inget studiebesök och inga samtal med 

ungdomar där. Kartläggningen avslutas med en summering och slutsats. 
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Kartläggning av fritidsgårdarna 

Tierps kommuns vision och mål 

I kommunens vision1 kan läsas om kommunens olika ambitioner. Vad gäller 

generellt står att Tierps kommun ska vara en kommun att räkna med, att upptäcka, 

att växa upp i, att bo i och att leva ett rikt liv i. Vad gäller specifikt barn och unga 

kan läsas att föräldrar och barn i kommunen ska känna sig trygga och veta att 

barnen får bästa möjliga start i livet. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla 

högsta kvalitet och varje elev ska ges förutsättningar till en fast förankring i 

vuxenlivet. 

 

I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 i avsnitt 6.4 Kultur, 

fritid och friluftsliv kan läsas om hur kommunen erbjuder barn och unga 

fritidsaktiviteter både under och efter skoltid. Bland det som erbjuds efter skoltid 

nämns fritidsgårdarna; Fritidsgårdarna i kommunen är en träffpunkt för barn och 

unga och anordnar flera olika kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. 

Fritidsgårdarna är kostnadsfria2. Tierps kommun har som delmål att säkerställa 

kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska 

förutsättningar3. 

 

Tierps kommun är en kommun som växer. Den 31 december 2021 hade kommunen 

en folkmängd på 21 485 personer. De fyra största tätorterna är Tierp med ca 6000 

invånare, Örbyhus med ca 2000 invånare, Söderfors med ca 1700 invånare och 

Karlholmsbruk med ca 1200 invånare. Enligt befolkningsprognosen beräknas 

folkmängden vara cirka 22 000 personer år 2025 och 23 000 personer år 2034.4 

 

 

                                                           
1 Vision för Tierps kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-15. 
2 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024. Avsnitt 6.4. 
3 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024. Avsnitt 6.4. 
4 SCB. Regional befolkningsprognos för Tierps kommun år 2022-2042. 

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042

Antal
Personer

År

Tabell 1. Befolkningsprognos för Tierps kommun 

Folkm…



 

6 
 

 

 

Antalet barn och ungdomar i kommunen har ökat de senaste åren och prognosen 

visar att trenden kommer att fortsätta. Av prognosen framgår att antalet barn och 

unga generellt har en något snabbare ökning fram till runt 2030 för att sedan ha en 

mer långsam ökning och till och med minska i antal vissa åldersgrupper och 

femårsperioder. 

 

 

 

I Tierps kommun skiljer sig andelen barn och unga i befolkningen åt mellan de 

geografiska områdena. För att tydligare se skillnaderna i kommunen för just barn 

och unga har befolkningsstatistik för respektive delområde angivits. Kommunen har 

delats in i 7 delområden. Statistik för Karlholm har angivits dels utan utbyggnaden 

av Karlholm strand, och dels med utbyggnaden av Karlholm strand.  

 

- Tierp 

- Kyrkbyn och Månkarbo 

- Örbyhus, Tobo och Vendel 

- Söderfors och Mehedeby 

- Karlholm 

- Karlholm inklusive utbyggnaden av Karlholm strand 

- Skärplinge 

- Hållnäs 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 SCB. Befolkningsprognos för Tierp, andra årsklasser. Prognos i sammandrag 2022-2042. 

Tabell 2. Befolkningsprognos olika ålderskategorier5 
 

År 
 

Ålderskategori 0-5 år Ålderskategori 6-15 år Ålderskategori 16-18 år 

2022 1 461 
 

2 584 729 

2025 1 452 
 

2 648 762 

2030 1 476 
 

2 662 802 

2035 1 520 
 

2 602 814 

2040 1 578 
 

2 652 800 

2042 1 609 
 

2 685 793 
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Tabell 3. Befolkningsprognos 2022-2042 för antalet barn och unga i ålderskategorin 
0-19 år per geografiskt delområde i Tierps kommun6 
År 2022 2025 2030 2035 2040 2042 

Delområde  
Tierp 1 634 1 703 1 762 1 785 1 814 1 837 
Kyrkbyn och 
Månkarbo 

655 637 620 603 602 609 

Örbyhus, Tobo och 
Vendel 

1 244 1 300 1 345 1 379 1 414 1 432 

Söderfors och 
Mehedeby 

587 573 553 543 547 552 

Karlholm 384 403 410 413 419 423 
Karlholm inklusive 
nybyggnad av 
Karlholm strand 

383 494 524 526 527 530 

Skärplinge 335 334 337 334 331 335 
Hållnäs 154 149 155 157 157 160 
TOTALT ANTAL BARN 
OCH UNGDOMAR 

5 376 5593 5706 5740 5811 5878 

 

Prognosen visar generellt på en stadigvarande ökning av antalet barn och unga i 

kommunen och antalet barn och unga förväntas öka med ungefär 500 barn och unga 

i ålderskategorin 0-19 år på 20 år. I vissa delområden såsom exempelvis i Kyrkbyn 

och Månkarbo visar prognosen på att antalet barn och unga i delområdet kommer 

att minska, eller såsom i Skärplinge att ingen förändring kommer att ske, fram till 

och med 2042. Men i de flesta delområdena visar prognosen på att antalet barn och 

unga kommer att öka inom en relativt snar framtid.  

 

För att kommunen ska kunna leva upp till visionen och för att kunna nå målen för 

barn och unga i kommunen krävs därför en långsiktig och hållbar planering för 

kommunens olika insatser till målgruppen. Med den väntande växande 

befolkningen ställer det krav på att organisation, resursfördelning och 

lokalförsörjning är väl planerad och genomtänkt.  

 

Nedan följer en nulägesrapportering kring hur fritidsgårdarna är organiserade i 

kommunen samt hur de fungerar i praktiken. 

Allmänt om fritidsgårdarna i Tierps kommun 

Fritidsgårdarna i Tierps kommun bildar en egen enhet som har sin organisatoriska 

tillhörighet under verksamheten Kultur och fritid. Till samma enhet hör även den 

fritidsklubb som finns i kommunen och som är geografiskt placerad i Tierp. De 

andra tre enheterna under samma verksamhet är Fritid, bad och friluftsliv, Kultur, 

konst och bibliotek samt Kulturskola och lärcentrum. 

 

De fem fritidsgårdarna i Tierps kommun är:  

 

 Tierps fritidsgård,  

 Skärplinges fritidsgård,  

                                                           
6 SCB. Regional befolkningsprognos NYKO 1-8 2022-2042. 
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 Söderfors fritidsgård,  

 Örbyhus fritidsgård, samt  

 Funktionshindradeomsorgens (FHO:s) fritidsgård.  

 

Gemensamt för fritidsgårdarna i Skärplinge, Söderfors och Örbyhus är att de vänder 

sig till ungdomar i åldrarna 12-20 år och som bor i Tierps kommun. Tierps 

fritidsgård vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-20 år och som bor i Tierps 

kommun och FHO:s fritidsgård vänder sig till besökare med funktionsvariationer i 

åldrarna 12 år och uppåt som bor i Tierps kommun. I Tierp finns även en 

fritidsklubb för barn i åldrarna 10-12 år. 

 

Av information från kommunens hemsida7 framgår att på fritidsgårdarna kan 

ungdomen umgås med sina kompisar och träffa nya vänner, hitta på roliga 

aktiviteter och åka på resor. På fritidsklubben erbjuds aktiviteter såsom pingis, 

biljard, pyssel och fotboll. 

                                                           
7 https://www.tierp.se/tierp.se/kultur-fritid-och-friluftsliv/fritidsgardarna.html 
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Taxa 

I Tierp finns ingen taxa för fritidsgårdarnas verksamheter så ingen terminsavgift 

eller motsvarande tas ut av besökarna och ej heller för resor eller aktiviteter som 

arrangeras av fritidsverksamheten. En omvärldsspaning har gjorts i länets övriga 

kommuner. Det finns ingen kommun i länet som har en taxa för fritidsgårdarna. 

Däremot kan det förekomma att en viss resa eller aktivitet kan innebära en avgift, 

dock är den då subventionerad.  

Tabell 4. Uppsala läns kommuner och taxa för fritidsgårdar 
Tierps kommun Ingen taxa för fritidsgårdarna men vid resor kan det 

förekomma en avgift. Den är dock reducerad. 

Enköpings kommun Ingen taxa för fritidsverksamheter. De flesta av aktiviteterna 
och utflykterna är avgiftsfria. Vissa aktiviteter kan kräva en 
anmälningsavgift. Exempelvis kostade en resa till Gröna Lund 
150 kr, då ingick inträde, matkupong och åkband och en 
biljett till VM-kval kostade 20 kr för resa och inträde. Alla 
kommunens fritidsklubbar samt fritidsgårdar är öppna utan 
inskrivning.  

Heby kommun Ingen taxa för ungdomsmötesplatser. Sedan 2019 har 
kommunen inte fritidsgårdar eller fritidsklubbar utan en mer 
aktivitetsbaserad organisation. Ibland arrangeras enskilda 
event såsom en resa eller ett läger. Dessa kan kosta en 
avgift.  

Håbo kommun Ingen taxa för fritidsgårdsverksamheterna. Besök och 
aktiviteter är kostnadsfria. 

Knivsta kommun Ingen taxa för att få delta i fritidsgårdsverksamheten. 

Uppsala kommun Ingen taxa för sina fritidsgårdar. Däremot behövs ett 
medlemskort för att kunna delta vid aktiviteter men det är 
kostnadsfritt. 

Älvkarleby kommun Ingen taxa för fritidsgårdarna men vid resor kan det 
förekomma en avgift. Den är dock reducerad. 

Östhammar kommun Ingen taxa för att få delta i fritidsgårdsverksamheten. 
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Fritidsgårdarnas geografiska belägenhet och lokaler 

Tierps fritidsgård 

Fritidsgården i Tierp är belägen i 

Kulturhuset Möbeln. Lokalen ligger 

centralt placerad i Tierp och i nära 

anslutning till skolor, tågstation, 

busshållplatser och 

livsmedelsbutiker. Fritidsgården har 

tillgång till en yta på ca 200 

kvadratmeter där olika rum och 

funktioner inryms. Där finns bland 

annat ett café, en datasal, en ateljé, 

ett aktivitetsrum, ett lugnt rum och 

ett arbetsrum för personalen.  

 

Lokalen är avlång och belägen i mitten av lokalen med endast lite ljusinsläpp. Den 

är tillgänglighetsanpassad samt har en genomtänkt möblering då många som 

besöker verksamheten på tisdagar har fysiska funktionsvariationer. I övrigt finns där 

pingisbord, biljardbord, en stor projektor för tv samt tv-spel. Lokalen inrymmer 

även en musikstudio som är öppen måndagar, onsdagar och torsdagar. 

 

Lokalen används för tre verksamheter; 1) Fritidsklubb, 2) Fritidsgård och 3) FHO 

fritidsgård. Fritidsklubben har öppet måndag till fredag mellan kl. 13:00-17:30. 

Undantaget är tisdagar då fritidsklubben stänger kl. 17:00 och FHO istället har sin 

fritidsgård kl. 17.00-20:00. Fritidsgården i Tierp har öppet måndag, onsdag och 

torsdag kl. 18:00-21:30 och fredag kl. 18:00-23:00. 

 

 
 

 

 

 

 

Personal 

Lokalen fungerar bra för alla verksamheter. 

Den ligger nära Centralskolan men har lite 

längre till Aspenskolan.  
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Skärplinges fritidsgård 

Fritidsgården i Skärplinge ligger 

belägen i Ol Andersskolans lokal 

efter undervisningstid och är 

belägen i närheten av 

busshållplatser samt också 

livsmedelsbutik. Ytan som 

fritidsgården har tillgång till i 

skolan är ca 600 kvm. Samtliga 

klassrum är låsta efter att skolan 

stänger så fritidsklubben håller 

till i skolans allmänna utrymmen såsom i korridorerna. Fritidsgården har inget eget 

utrymme och eftersom lokalen delas av både skolan och fritidsgården kan inte 

fritidsgårdens tillbehör, utrustning och annat material lämnas framme. Detta 

behöver därför låsas in under dagtid.  

 

Förutom korridorerna och de bord 

och bänkar som finns där har 

fritidsgården tillgång till ett 

grupprum där det finns tv samt tv-

spel. Lokalen har tillgång till skolans 

nätverk. Det har tidigare funnits ett 

pingisbord placerat utanför 

grupprummet. Detta är dock borttaget 

med anledning av Covid-19. På 

fredagar har de tillgång till 

idrottshallen mellan kl. 18:00-20:00.  

Besökarna får inte ta med sig mat och 

dryck till idrottshallen. 

 

Tidigare drevs fritidsgården av ett föräldrakooperativ, men togs för ungefär 5 år 

sedan över i kommunens regi. 

 

 

Några besökare nämner att 

det är en trist lokal med dålig 

belysning. Dessutom önskar 

sig några av besökarna fler 

bänkar att sitta på då det kan 

kännas lite trångt så som det 

är idag.  

Personal 

Det är omöjligt för oss som personal att ha 

överblick över hela lokalen eftersom den är 

så stor. Därför blir det svårt att ha koll på alla 

som vistas i den. Sen är det svårt att dela 

lokal med skolan. Vi måste plocka ihop och 

låsa in våra grejer varje gång vi stänger. 

Ungdom 

Idrottshallen borde vara öppen längre tid och 

oftare. 
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Söderfors fritidsgård 

Fritidsgården i Söderfors 

ligger i Parkhallen. Det är en 

lokal som hyrs av Folkets 

Hus, och således inte i en 

kommunalägd lokal. 

Lokalens geografiska plats är 

något avskild från Söderfors 

centrum med busshållplatser 

och bostadsområden och 

ligger ungefär 2 km från 

Bruksskolan i Söderfors.  

 

Fritidsgårdsverksamheten har 

tillgång till en lokal om ungefär 200 kvm och verksamheten har tillgång till lokalens 

samtliga rum förutom lokalens största rum där det finns en scen. Verksamheten har 

tillgång till en större hall, rum med tv och umgängesytor med soffor samt kök. I 

köket öppnas det upp en kioskförsäljning när fritidsgården har öppet. Där finns 

också ett piano. Fritidsgården har ett pingisbord som kan sättas upp i hallen, dock 

blir det då liten yta att röra sig på för övriga som inte nyttjar pingisbordet. En fredag 

per månad har de tillgång till en idrottshall. Då låses fritidsgården och hela 

verksamheten går gemensamt till idrottshallen, för att därefter gå tillbaka till 

fritidsgården. 

Fritidsgården har inget 

eget utrymme i lokalen 

eftersom även andra 

verksamheter använder 

lokalen. Det gör att 

fritidsgården personal 

behöver plocka fram och 

plocka bort allt tillbehör, 

utrustning och annat 

material som hör till fritidsgården. De har ett förråd där detta kan låsas in.  

Ungdom 

Det är bra att fritidsgården 

ligger i skolan eftersom man 

själv har gått i skolan och känner 

sig hemma här. 

Personal 

Lokalen ligger långt ifrån skolan och den är avsides 

och långt ifrån där folk bor. Det ligger mellan Dalälven 

och skogen och det är inte bra att eleverna måste ta 

sig över vägen för att komma hit. 

Ungdomar i samtal 

Många av besökarna har förlikat sig med 

att fritidsgården ligger i skolan. De berättar 

att Skärplinge är litet och att det inte finns 

någon bättre plats att vara på.  
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Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad vilket medför att en ur personalen inte kan 

utföra samtliga arbetsuppgifter. 

 

Lokalen har inte något trådlöst nätverk 

utan endast en internetsticka som kan 

lånas ut till besökarna. Denna räcker 

dock inte länge så det händer att 

personalen får internetdela från sin 

privata telefon för att de ska ha 

möjlighet att swisha om de handlar i 

kiosken. Personalen får ta emot mycket 

klagomål från ungdomarna gällande just avsaknaden av internet och tror att flera 

väljer att istället besöka fritidsgården i Tierp av den anledningen. 

 

Örbyhus fritidsgård 

 

Fritidsgården i Örbyhus har bytt lokal från att 

tidigare ha varit integrerad i skolans lokaler till 

att nu vara belägen i en privatägd och fristående 

lokal. Till ytan är den ungefär 150 kvm. Lokalen 

ligger centralt i Örbyhus med gångavstånd till 

skola, busshållplatser, tågstation och 

livsmedelsbutiker. Den nya lokalen har fler rum 

än den tidigare men är mindre till ytan. Lokalen 

tillhör endast fritidsgården vilket gör att lokalen 

kan anpassas efter verksamhetens innehåll. 

 

 

 

 

Lokalen ligger i markplan och är tillgänglighetsanpassad. Den har renoverats och 

gjorts om i samband med flytten. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Det har varit problem med råttor och 

möss i förrådet där vi förvarar godis och 

mat till kiosken. 

Personal 

Det är bra att den ligger i markplan 

eftersom vi kan se ut över gården och sen 

bra att den är tillgänglig. 
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Fritidsgårdarnas tillgänglighet och öppettider 

Tierps fritidsgård 

Fritidsgården i Tierp har olika verksamheter i sina lokaler. Fritidsklubben bedriver 

sin verksamhet varje vardag kl. 13:00-17:30. FHO:s fritidsgård har öppet varje 

tisdagskväll kl. 17:00-20:00. Vad gäller Tierps fritidsklubb är öppettiderna enligt 

nedan: 

 

Måndagar:  kl. 18:00-21:30 

Onsdagar:  kl. 18:00-21:30 

Torsdagar:  kl. 18:00-21:30 

Fredagar:  kl. 18:00-23:30 

 

Totalt antal timmar som Tierps fritidsgård har öppet per vecka är 16 timmar. FHO:s 

fritidsgård har öppet 3 timmar per vecka. 

 

 

 

 

 

Skärplinges fritidsgård 

Fritidsgården i Skärplinge har olika öppettider beroende på om det är jämn eller 

udda vecka. 

Jämna veckor: 

Onsdagar: kl. 18:00-21:30 

Fredagar: kl. 18:00-23:30 

 

 

Udda veckor: 

Onsdagar: kl. 18:00-21:30 

Torsdagar: kl. 18:00-21:30 

 

Totalt antal timmar som Skärplinges fritidsgård har öppet jämna veckor är 9 timmar 

och udda veckor är det öppet 7 timmar per vecka. Det genomsnittliga antalet 

timmar per vecka som de har öppet i Skärplinge är 8 timmar. 

Personal 

Vi har hört av ungdomarna att 

de vill ha öppet även på tisdagar 

då FHO är här. 

Personal 

På sommaren varierar det hur fritidsgårdarna 

har öppet och det beror främst på hur 

personalen vill ha semester. I Tierp är det fler 

som jobbar, så där kan vi ha öppet mer under 

sommaren. 
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Personalen i Skärplinge tycker 

inte att öppettiderna fungerar 

optimalt, även om tiderna är 

anpassade efter just deras 

möjlighet att arbeta. Då skolan 

slutar kl. 15:00 och 

fritidsverksamheten öppnar kl. 

17:30 så är det många av 

ungdomarna som väljer att åka 

hem efter skolan. Busstiderna gör 

sen att de inte kan komma 

tillbaka till fritids efter det eller att det inte går någon buss hem igen senare under 

kvällen.  

 

Personalen framhåller att verksamhetens öppettider styrs av hur personalen vill ha 

det och då är anpassade efter hur personalen kan börja sitt arbetspass samt efter 

vilka kvällar i veckan de vill 

arbeta. Enligt personalen 

nämner ofta ungdomarna att 

de vill ha fritidsgården öppen 

direkt efter att skolan stänger 

samt att den är öppen alla 

dagar i veckan.  

 

Söderfors fritidsgård 

Även Söderfors fritidsgård har olika öppettider beroende på om det är jämna eller 

udda veckor. 

Jämna veckor: 

Tisdagar: kl. 18:00-21:30 

Torsdagar: kl. 18:00-21:30 

 

Udda veckor: 

Tisdagar: kl. 18:00-21:30 

Fredagar: kl. 18:00-23:30 

Totalt antal timmar som fritidsgården i Söderfors har öppet jämna veckor är 7 

timmar och udda veckor är det öppet 9 timmar per vecka. Det genomsnittliga 

antalet timmar per vecka som de har öppet i Söderfors är 8 timmar. 

 

Personal 

En av de anställda jobbar på ett annat ställe 

och kan inte börja jobba förrän 17:30. Därför 

öppnar inte verksamheter förrän vid 18. 

Anledningen till att det inte är öppet varje 

fredag beror också på att personalen inte vill 

arbeta varje fredag kväll. 

Ungdomar i samtal 

Några tycker att fritidsgården har bra 

stängningstider men att det hade varit praktiskt 

med tidigare öppettider. Det är krångligt att 

behöva vänta innan det öppnar eller att behöva 

åka hem mellan skola och fritidsgård. 
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Örbyhus fritidsgård 

Fritidsgården i Örbyhus har också olika öppettider beroende på om det är jämna 

eller udda veckor. 

Jämna veckor: 

Måndag: kl. 18:00-21:30 

Onsdagar: kl. 18:00-21:30 

Torsdagar: kl. 18:00-21:30 

 

Udda veckor: 

Måndag: kl. 18:00-21:30 

Onsdagar: kl. 18:00-21:30 

Fredagar: kl. 18:00-23:00 

 

Totalt antal timmar som fritidsgården i Örbyhus har öppet jämna veckor är 10,5 

timmar och udda veckor har de öppet 12 timmar per vecka. Det genomsnittliga 

antalet timmar per vecka som de har öppet i Örbyhus är 11,25 timmar. 

Personal 

Öppettiderna beror på hur personalen kan jobba och av hur 

de jobbar på de andra fritidsgårdarna. Det har varit prat 

om att ha öppet tre dagar i veckan men det är inte möjligt 

för personalen. Ungdomarna vill också att det ska vara 

öppet varje fredag och det har även kommit önskemål om 

att de ska ha öppet på lördagar. 

Personal 

Fredagar är en populär dag på fritidsgården och de har ett 

större behov av att ha öppet då än andra dagar. De 

behöver någonstans att vara. Annars hänger de ute i 

samhället istället eftersom de är lediga dagen efter och vill 

vara ute senare på kvällen. 
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Fritidsgårdarnas personal 

Samverkan mellan fritidsgårdarna 

De olika fritidsgårdarna har en gemensam enhetschef men verksamheterna skiljer 

sig till viss del åt vad gäller innehåll, öppettider, scheman och bemanning. De har 

gemensamma arbetsplatsträffar som innan Corona-pandemin hölls fysiska på en av 

fritidsgårdarna men som numera sker digitala. När arbetsplatsträffarna hölls fysiska 

var avsikten att platsen för träffen skulle variera, men de hölls oftast i Tierp. I 

samband med arbetsplatsträffarna lämnar varje fritidsgård en lägesrapport vilket gör 

att alla i personalgruppen har viss inblick i alla fritidsgårdar. 

 

Utöver de gemensamma arbetsplatsträffarna samverkar fritidsgårdarna med 

varandra på olika sätt. Vid sjukfrånvaro så använder de sig av antingen vikarier 

eller ordinarie personal från andra fritidsgårdar. 

 

 

 

 

 

 

Samverkan mellan fritidsgårdarna i Tierp, Skärplinge och Söderfors har en naturlig 

möjlighet till samverkan då de som arbetar i Skärplinge och Söderfors även arbetar i 

Tierp. De har även gemensamma vikarier. Många frågor som uppkommer kan då 

stämmas av i vardagen och behöver inte invänta de gemensamma 

arbetsplatsträffarna. För fritidsgården i Örbyhus finns inte den vardagliga 

kontakten. 

 

Det framkommer från fler håll att fritidsgården i 

Örbyhus står mer på egna ben i jämförelse med de 

andra fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna i Tierp, 

Söderfors och Skärplinge gör bland annat 

gemensamma inköp av godis, mat, och material där 

Örbyhus istället gör beställningar för sig. Det har 

tidigare skett samverkan kring just beställningar men 

det har inneburit vissa praktiska begränsningar för Örbyhus då leveranserna har 

kommit till Tierp och Örbyhus då har behövt åka till Tierp för att hämta 

beställningarna. Ibland har leveranser skickats från Tierp till Örbyhus via 

internposten men det är endast möjligt vid mindre leveranser.   

 

 

Personal 

Kommunikationen med de andra 
fritidsgårdarna funkar bra. Det kan bero på 
att vissa från Skärplinge och Söderfors också 
jobbar i Tierp. Då kan man utbyta 
information där. Det blir sämre 
kommunikation med Örbyhus eftersom det 
inte blir spontana möten med dom. 

 

Personal 

De gemensamma 

APT:erna funkar bra för 

då är personal från alla 

fritidsgårdar med. 

Personal 

Personalen i Örbyhus 

arbetar mer för sig 

själva.  
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En uppskattad aktivitet för 

ungdomarna har varit den årliga 

Gröna Lund-resan som har 

anordnats gemensamt för alla 

fritidsgårdar under slutet av maj 

samt också skidresa till 

Kungsberget och till Tierps Arena. 

Inför dessa aktiviteter har 

samverkan och gemensam 

planering krävts och skett mellan 

alla fritidsgårdar. 

 

 

För att förbättra sammanhållningen mellan fritidsgårdarna har det tidigare anordnats 

gemensamma personalaktiviteter för alla fritidsgårdarna såsom teambuilding-träffar 

och kick-offs inför terminsstarterna. Bland annat gjordes resa till Wiks slott. Det 

gjordes långt innan pandemin och avslutades inte av den anledningen. Det har bytts 

chefer och annat har kommit emellan. 

 

Personal 

Men då är det viktigt att det är fritidsledare 

med från alla fritidsgårdar eftersom det är 

ungdomar med från alla olika fritidsgårdar. 

Det är viktigt för att ungdomarna ska känna 

sig sedda och trygga. 

Personal 

Det är tråkigt att det inte görs längre. Det 

var energipåfyllande plus att man kunde 

diskutera och få input från andra. 
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Personalens kompetens 
Många av de som arbetar på fritidsgårdarna i Tierps kommun har arbetat där i flera 

år. De känner många av besökarna väl. Ungdomarna pratar gott om personalen och 

att de har flera års arbetslivserfarenhet från att ha arbetat i verksamheterna är något 

som framhålls som positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den formella kompetensen hos fritidsledarna skiljer sig åt till viss del. Det är inte 

ett formellt krav på att fritidsledarna ska ha gått fritidsledarutbildning men flera har 

gått utbildningen och några har inte gjort det. En i personalgruppen har även gått 

kurser inom barn- och 

ungdomshälsa och vissa har 

fått gå fortbildningar på 

Fritidsforum i Stockholm 

och också kortare 

utbildningar om HBTQ-

frågor och droganvändning. 

För samtliga av 

fritidsledarna hölls för drygt 

ett år sedan en utbildning om 

droger och arbete med 

missbruk men det framkommer att det finns mer att önska kring just 

kompetensutveckling generellt.  

 

 

 

Ungdom 

Det är bra och trevliga ledare. 

Det är samma personal som har 

jobbat där i flera år. 

Ungdom 

Fritidsledarna är en trygg punkt 

och man känner sig alltid sedd 

när man är där. 

Personal 

Det skulle vara bra med utbildning inom droger och 

om vilka tecken man ska vara uppmärksam på och 

så. Det har pratats om att polisen ska komma och 

prata om droger och ungdomar men det har inte 

blivit av p.g.a. Corona-pandemin och tidsbrist. 

Personal 

Vidareutbildning i 

konflikthantering, typ 

hur man ska agera vid 

olika beteenden.  

Personal 

Skulle vilja lära mig mer kring narkotika, 

kunna se olika kännetecken vid droger. 
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Fritidsgårdarnas personalscheman och bemanning 

Tierps fritidsgård 

Tierps fritidsgård har tre personer med tjänstgöringsgraden 100 %. Det finns även 

timanställda som kan tas in vid behov och ibland arbetar även två personal från 

fritidsgården i Söderfors och en personal från fritidsgården i Skärplinge även på 

fritidsgården i Tierp.  

 

Fritidsgården i Tierp har inplanerad planeringstid för samtliga ordinarie i 

personalgruppen och varje person har 4 timmar planeringstid per vecka. 

Planeringstiden är förlagd innan fritidsklubben öppnar kl. 13:00 när inga ungdomar 

är på plats. I samband med planeringstiden ansvarar de för att städa lokalen. Därtill 

ska de också arbeta med de respektive ansvarsuppgifter som de har såsom ekonomi, 

schema, beställningar och andra administrativa uppgifter. Personalen som är på 

plats delar upp de fasta arbetsuppgifterna flexibelt. Städningen görs oftast av två 

personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanningen på fritidsgården i Tierp varierar från dag till dag och är beroende på 

om det är jämn eller udda vecka. 

 

Jämna veckor: 

Måndagar: En börjar kl. 08:00 och två börjar kl. 09:00. En fjärde börjar kl. 13:30 

och sedan en femte kl. 14:30. Det är fem i tjänst fram till kl. 16 och därefter kl. 

16:30 slutar ytterligare en. Därefter är de tre i tjänst fram till kl. 22:00. Fritidsgården 

stänger kl. 21:30.  

 

Tisdagar: En börjar kl. 08:00 och ytterligare en börjar kl. 09:00. Tre till börjar kl. 

12:00. Fem tjänstgör fram till kl. 16:00 och därefter slutar ytterligare en kl. 16:30. 

Tre är i tjänst fram till kl. 20:30. Fritidsgården stänger kl. 20:00.  

 

Onsdagar: En börjar kl. 08:00 och ytterligare en börjar kl. 09:00. En tredje börjar kl. 

12:00, en fjärde börjar kl. 13:30 och en femte börjar kl. 14:30. Fem tjänstgör fram 

till kl. 16:00, fyra tjänstgör fram till kl. 16:30 och tre till kl. 17:00. Två tjänstgör 

fram till kl. 22:00. Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

Personal 

Det finns ett stort behov av personal på 

FHO. Många ungdomar kommer dit utan 

förälder eller ledsagare och då behövs 

personalen ofta där. 

Personal 

Det är svårt att få in 

vikarier till 

fritidsgårdarna. 
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Torsdagar: En börjar kl. 08:00 och ytterligare en börjar kl. 09:00. Två till börjar kl. 

13:30. En slutar kl. 16:00 och en slutar kl. 16:30. Två tjänstgör sedan fram till kl. 

22:00. Fritidsgården stänger kl 21:30. 

 

Fredagar: Två börjar kl. 09:00. En tredje börjar kl. 11:00. Det är tre i tjänst fram till 

kl. 15:00 då ytterligare två börjar och totalt fem tjänstgör. En slutar sitt arbetspass 

kl. 16:00 och ytterligare två slutar kl. 16:30. Två tjänstgör fram till kl. 23:30. 

Fritidsgården stänger kl. 23:30.  

 

 

 

Udda veckor 

Måndagar: En börjar sitt arbetspass kl. 08:30 och två börjar kl. 09:00. Kl. 13:30 

börjar ytterligare två och fem personer är i tjänst fram till kl. 15:30 då en person 

slutar. Kl. 16:30 slutar ytterligare en person och därefter kl. 17:00 slutar en till. Kl. 

17:30 börjar en och de är tre i tjänst fram kl. 22:00. Fritidsgården stänger kl. 21:30.  

 

Tisdagar: En börjar kl. 09:00. Tre börjar kl. 12:00 och det är fyra på plats. Kl. 16:30 

slutar en och det är tre som tjänstgör fram till kl. 20:30. Fritidsgården stänger kl. 

20:00.  

 

Onsdagar: Två börjar kl. 09:00 och en börjar kl. 12:00. Kl. 13:30 börjar ytterligare 

två och det är fem i tjänst. Kl. 16:30 slutar två och kl. 17 slutar ytterligare en. Från 

kl. 17:00 till kl. 22:00 är det två personer som arbetar. Fritidsgården stänger kl. 

21:30. 

 

Torsdagar: En börjar kl. 09:00 och därefter en kl. 12:30. Kl. 13:30 börjar ytterligare 

två och därefter kl. 14:30 en person till. Fram till kl. 16:30 tjänstgör fem personer. 

Därefter slutar en person kl. 16:30 och en slutar kl. 17:00 och det är tre som 

tjänstgör fram till kl. 22:00. Fritidsgården stänger kl. 21:30.  

 

0

1

2

3

4

5

6

0
8

:0
0

0
8

:3
0

0
9

:0
0

0
9

:3
0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

2
1

:0
0

2
1

:3
0

2
2

:0
0

2
2

:3
0

2
3

:0
0

2
3

:3
0

0
0

:0
0

Tabell 5. Bemanning jämna veckor Tierps fritidsgård

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
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Fredagar: En person börjar kl. 08:30 och ytterligare två kl. 09:00. Kl. 15:00 börjar 

en till och det är fyra i tjänst fram till kl. 16:30. Kl. 16:30 slutar två personer och kl. 

17:00 slutar den tredje. Mellan 16:30 - 17:00 tjänst en person innan ytterligare en 

börjar kl. 17:30. Två personer tjänstgör fram till kl. 23:30. Fritidsgården stänger kl. 

23:30. 

 

 

 

Trots att öppettiderna för fritidsgården är densamma oavsett om det är jämn eller 

udda vecka skiljer sig bemanningen åt däremellan. Bemanningen dagtid skiljer sig 

mest och kan variera mellan 2-5 personer i tjänst. Kvällstid på måndagar är det tre i 

tjänst oavsett jämn eller udda vecka. 

Detsamma gäller tisdagar då också tre 

är i tjänst kvällstid. Onsdagskvällar 

tjänstgör två personer både på jämn 

och udda vecka. Torsdagskvällarna på 

jämn vecka är det två i tjänst till 

skillnad från udda vecka då det är tre 

personer i tjänst. På fredagskvällar 

består bemanningen av två personer 

både jämn och udda vecka.  

 

 

Skärplinges fritidsgård 

Skärplinge fritidsgård har två personer anställda, varav en arbetar heltid och en 

ungefär 10 timmar per vecka. Den som arbetar heltid arbetar även en kväll per 

vecka vid Tierps fritidsgård. Båda som tjänstgör har 30 minuters schemalagd tid 

efter stängning. 

 

Fritidsgården har tidigare haft endast en personal i tjänst men efter ett par incidenter 

som inträffade höjdes bemanningen till två personal. 
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Tabell 6. Bemanning udda veckor Tierps fritidsgård

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Personal 

Oftast är det två som jobbar samtidigt. 

Ibland är det tre. Men på fredagarna när 

det kan bli uppåt 70 besökare går det inte 

att hantera på två personal. Vi får ta in 

vikarier men det hade varit bättre med 

fler fast anställda. 
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Bemanningen och öppettider skiljer sig åt beroende på om det är jämn eller udda 

vecka. Fritidsgården öppnar kl. 18:00 alla dagar den har öppet.  

 

Jämna veckor  

Onsdagar: En börjar kl. 13:30 och det är en person i tjänst fram till kl. 17:30 då 

nästa person börjar. De är då två i bemanning fram till kl. 22:00. Fritidsgården 

stänger kl. 21:30.  

 

Fredagar: En börjar kl. 15:00 och är en i tjänst fram till kl. 17:30 då ytterligare en 

person börjar. Det är därefter två i tjänst fram till kl. 23:30 då även fritidsgården 

stänger.  

 

 
 

Udda veckor 
Onsdagar: En börjar kl. 13:30 och det är en person i tjänst fram till kl. 17:30 då 

nästa person börjar. De är då två i bemanning fram till kl. 22:00. Fritidsgården 

stänger kl. 21:30. 

 

Torsdagar: En börjar kl. 13:30 och det är en person i tjänst fram till kl. 17:00 då 

nästa person börjar. De är då två i bemanning fram till kl. 22:00. Fritidsgården 

stänger kl. 21:30. 

 

 
 

 

En i personalgruppen arbetar endast kvällstid. Den tid som finns för gemensam 

avstämning och planering i personalgruppen är då förlagd till den tid då 

ungdomarna är på fritidsgården, förutom på torsdagar då fritidsledarna har 30 

minuters schemalagd arbetstid innan fritidsgården öppnar. Det mesta av planering 

och inköp läggs då på den i personalgruppen som tjänstgör dagtid. På onsdagar och 
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Tabell 7. Bemanning jämna veckor Skärplinges 
fritidsgård

Onsdag Fredag
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Tabell 8. Bemanning udda veckor Skärplinges fritidsgård

Onsdag Torsdag
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torsdagar när fritidsgården har öppet arbetar personalen ytterligare en halvtimme 

efter att fritidsgården har stängt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söderfors fritidsgård 

Söderfors fritidsgård har två personer anställda, varav en arbetar drygt 92 % och en 

50 %. Den som arbetar mest tjänstgör även på fritidsklubben och fritidsgården i 

Tierp samt är också den enda av de två i Söderfors som har planeringstid inlagt i 

schemat. Under planeringstiden städas lokalen, räknas kassa, skrivs inköpslista samt 

görs beställningar till verksamheten. Båda som tjänstgör har 30 minuters 

schemalagd tid efter stängning, då är det planerat för städning av lokalen. På 

fredagar när fritidsgården stänger kl. 23:30, slutar personalen samma tid.  

 

 

Bemanningen och 

öppettider skiljer sig åt 

beroende på om det är 

jämn eller udda vecka. 

Fritidsgården öppnar kl. 

18:00 alla dagar den har 

öppet.  

 

 

Jämna veckor 

Tisdagar: En börjar kl. 17:00 och tjänstgör fram till kl. 22:00. Fritidsgården stänger 

kl. 21:30.  

 

Torsdagar: En börjar kl. 17:00 och nästa börjar kl. 17:30. Det är två i tjänst fram till 

kl. 22:00. Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

Personal 

Eftersom öppettiderna styrs mycket av personalen och hur de kan 

jobba så kan det behövas fler. Det kan även vissa kvällar vara mycket 

och behövas en ytterligare i personalstyrkan. Det kan ibland bli 

stökigt med många epatraktorer utanför och många som samlas 

utanför skolgården. Även om vårat ansvar slutar vid dörren så blir det 

våran roll att hålla koll på vad som händer. 

Personal 

Nu funkar två personal bra i Söderfors. Förut (innan 
Covid) när det var fler ungdomar som kom så blev det 
att ofta en person fastnade i köket. Då blev en 
personal ensam med ungdomarna. Då hade det 
kanske behövts en till. 
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Udda veckor 
Tisdagar: En person börjar kl. 13:30 och nästa person kl. 17:00. De är två i tjänst 

fram till kl. 22:00. Fritidsgården stänger kl. 21:30.  

 

Fredagar: En person börjar kl. 15:00 och nästa person kl. 17:30. De är två i tjänst 

fram till kl. 23:30. Fritidsgården stänger kl. 23:30. 

 

 
 

 

Örbyhus fritidsgård 

Örbyhus fritidsgård har två personer anställda och båda har en tjänstgöringsgrad på 

knappt 79 %. På onsdagar, torsdagar och fredagar har personalen schemalagd tid 

efter stängning. På måndagar slutar de samma tid som fritidsgården stänger. 

 

Även vid Örbyhus fritidsgård skiljer sig bemanning och öppettider åt beroende på 

om det är jämn eller udda vecka. Jämna veckor måndag-torsdag och udda veckor 

måndag-onsdag börjar två personer börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till kl. 13:30. 

Detta beror på att de tidigare har varit rastvärdar på 

skolan. Dock har de inte den arbetsuppgiften kvar 

sedan fritidsgården bytte lokal men schemat är 

ännu inte ändrat. Dessa tider framgår i diagram 

nedan. Fritidsgården öppnar kl. 18:00 alla dagar 

den har öppet.  
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Tabell 9. Bemanning jämna veckor Söderfors fritidsgård

Tisdag Torsdag
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Tabell 10. Bemanning udda veckor Söderfors fritidsgård

Tisdag Fredag

Personal 

I den nya lokalen ansvarar vi 
också för städ. Det gjorde vi 
inte i skolans lokaler. 
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Jämna veckor 
Måndagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Därefter är det ingen i 

tjänst förrän kl. 17:30 då två börjar och sedan tjänstgör fram till kl. 22:00. 

Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

Tisdagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Fritidsgården är stängd 

på kvällen. 

 

Onsdagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Därefter är det ingen i 

tjänst förrän kl. 17:30 då två börjar och sedan tjänstgör fram till kl. 22:00. 

Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

Torsdagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Därefter är det ingen i 

tjänst förrän kl. 17:30 då två börjar och sedan tjänstgör fram till kl. 22:00. 

Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

 

 
 

Udda veckor 
Måndagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Därefter är det ingen i 

tjänst förrän kl. 17:30 då två börjar och sedan tjänstgör fram till kl. 22:00. 

Fritidsgården stänger kl. 21:30. 

 

Onsdagar: Två börjar kl. 09:00 och tjänstgör fram till 13:30. Därefter är det ingen i 

tjänst förrän kl. 17:30 då två börjar och sedan tjänstgör fram till kl. 22:00. 

Fritidsgården stänger kl. 21:30. 
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Tabell 11. Bemanning jämna veckor Örbyhus fritidsgård

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Personal 

Vi är alltid två personal på kvällarna eftersom 
det behövs. Vi har tillräckligt med personal. Så 
länge man har en bra relation med barnen så 
kan man hantera att det är många där på 
fredagskvällar till exempel. 

Personal 

I den nya lokalen ansvarar vi 
också för städ. Det gjorde vi 
inte i skolans lokaler. 
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Fredagar: Två börjar kl. 17:00 och tjänstgör fram till kl. 23:30. Fritidsgården 

stänger kl. 23:00. 
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Tabell 12. Bemanning udda veckor Örbyhus fritidsgård

Måndag Onsdag Fredag

Personal 

Vi har ingen planeringstid inlagt i schemat. All 
planering och avstämning får ske under 
verksamhetstid. Det kan vara svårt och distraherande 
att försöka planera när man behöver hjälpa 
ungdomarna. 
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Fritidsgårdarnas besökare  

Det totala antalet besökare vid samtliga fritidsgårdsverksamheter, inklusive 

fritidsklubben, i Tierps kommun har minskat från år till år under perioden 2018 till 

2021. Det är en tidsperiod då covid-19 hade sin början och spridning i samhället 

under de första månaderna av 2019 och därefter påverkades samhällets olika 

mönster i stor utsträckning. Antalet besökare vid fritidsgårdsverksamheterna har 

med all sannolikhet också påverkats. Det årliga antalet besökare har minskat med 

drygt 6 000 under åren 2018 till 2021. Men under det sista halvåret av 2021 i 

jämförelse med samma månader 2018 märks att antalet besökare börjar öka igen. 

Vissa månader är antalet till och med högre 2021 än vad det var 2018.  

 

Tabell 13. Besöksstatistik per månad för fritidsgårdsverksamheter, inklusive 
fritidsklubben, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Januari 1690 1149 1170 90 

Februari 1830 1252 1169 769 

Mars 1955 1268 1049 713 

April 1584 1179 889 497 

Maj 1276 1429 872 489 

Juni 712 739 882 674 

Juli 290 467 467 372 

Augusti 869 1104 1036 943 

September 1353 1556 1635 1555 

Oktober 1705 1823 1792 1387 

November 1413 1424 1528 1335 

December 964 1129 701 854 

Totalt antal 
besök per år 15 641 14 519 13 190 9678 
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Vad gäller antalet 

besökare i januari 

2021 bedrevs 

verksamheterna 

utomhus och ingen 

kontroll av antalet 

besökare gjordes samt 

vad gäller antalet 

besökare i juli varje år 

är vissa av 

verksamheterna 

stängda.  

 

 

 

Antalet besökare vid respektive fritidsgård skiljer sig åt. Den fritidsgård som 

generellt har flest besökare är Tierp och den som har minst antal besökare är 

Söderfors. En naturlig koppling till antalet besökare är antalet folkbokförda barn- 

och ungdomar på orten.8 Vad gäller Söderfors antal besökare för 2018 finns endast 

siffror för en månad, men minskningen i antal från 2019 till 2021 är den största 

minskningen. Även FHO har en stor minskning i antal. Vid Tierp och Örbyhus 

fritidsgårdar har antalet besökare nästan halverats från 2018 till 2021. Skärplinge är 

den fritidsgård där antalet har varit i princip oförändrat under tidsperioden. 

 

Tabell 15. Besöksstatistik per fritidsgård 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Tierp 6 171 3 783 4 539 3 823 

Skärplinge 1 675 1 801 1 735 1 604 

Söderfors 190 1 892 1 132 593 

Örbyhus 2 483 2 785 2 635 1 281 

FHO 1 827 1 976 1 133 858 

Totalt antal 

besökare 12 346 12 237 11 174 8 159 

 

  

      

 

 

                                                           
8 Se tabell 3. Befolkningsprognos 2022-2042 för antalet barn och unga i ålderskategorin 0-19 år per geografiskt 

delområde i Tierps kommun. 
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Tabell 14. Besöksstatistik 
fritidsgårdsverksamheterna  2018-2021

2018 2019 2020 2021
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Generellt för samtliga 

fritidsgårdar är att det en större 

andel killar som besöker 

verksamheterna. Andelen tjejer 

har minskat ytterligare under 

perioden 2018-2021. Den 

verksamhet som har den mest 

jämna könsfördelningen är 

Skärplinge. Där har även 

könsfördelningen hållit sig relativt 

jämbördig under perioden 2018-2021. Tierp fritidsgård har den regelbundet lägsta 

andelen tjejer som besökare och Söderfors har den största minskningen av andelen 

tjejer som besökare, från att 2018 ha varit 46 % till att 2021 vara nere på 14 %. 

 

 

 

 

Tabell 17. Andelen tjejer som besöker fritidsgårdarna   

Verksamhet 2018 2019 2020 2021 

Tierp 29% 14% 18% 15% 

Örbyhus 35% 34% 35% 22% 

Söderfors 46% 29% 24% 14% 

Skärplinge 47% 42% 38% 40% 

FHO 31% 34% 30% 28% 
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Tabell 16. Besöksstatistik per fritidsgård 2018-2021

2018 2019 2020 2021
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Tierps fritidsgård 

Antalet ungdomar som besöker Tierps fritidsgård varierar från dag till dag, men det 

brukar vara mellan 30-40 ungdomar per kväll. Den dag som är mest populär är 

fredagarna. Antalet kan då stiga till över 50 ungdomar. Det finns ett maxantal som 

kan besöka verksamheten med hänsyn till vad personalen har möjlighet att hantera, 

utifrån säkerhetssynpunkt. Lokalen i Tierp är stor och svår att överblicka och blir 

det för många besökare kan inte den personal som bemannar verksamheten ha den 

helhetssynen. För att ha koll på antalet besökare behöver ungdomarna fylla i ett 

besökskort där de ska skriva namn, adress, personnummer samt vilken skola de går 

på. 
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Tabell 18. Andelen killar som besöker fritidsgårdarna

2018 2019 2020 2021

Personal 

Hur många ungdomar som kommer en 
kväll kan påverkas av vädret och sen är 
det oftast fler besökare under höst och 
vinter. 

Ungdom 

Lokalen i Tierp är perfekt och 

öppettiderna är ganska bra. Det skulle 

kunna vara öppet lite längre på fredagar 

och sen öppet varannan helg. 
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Tabell 19. Besöksstatistik per månad för Tierps fritidsgård, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Januari 706 330 264 Ute 

Februari 869 307 218 375 

Mars 897 197 222 300 

April 706 193 147 154 

Maj 504 282 175 93 

Juni 355 297 413 273 

Juli 231 414 458 274 

Augusti 332 317 393 343 

September 336 328 557 549 

Oktober 537 401 741 581 

November 420 343 682 515 

December 278 213 269 366 

Totalt antal 

besök 
6 171 3 783 4 539 3 823 
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Tabell 20. Besöksstatistik Tierps fritidsgård 2018-2021

2018 2019 2020 2021
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Det är positiva ord som framkommer 

från ungdomarna gentemot både 

personalen och fritidsgårdens innehåll i 

Tierp, dess lokal och öppettider. En del 

synpunkter och önskemål framkommer 

dock. 

 

 

 

 

 

 

 
 

De kvällar som FHO är på fritidsgården i Tierp kan antalet besökare vara mellan 30-40 

personer. Men även då ökar antalet under hösten och kan närma sig 50 besökare på en 

kväll, då är det medräknat ett fåtal föräldrar och ledsagare.  

 

Tabell 21. Besöksstatistik per månad för FHO fritidsgård, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Januari 188 158 164 Stängt 

Februari 170 154 172 18 

Mars 170 198 167 38 

April 212 251 92 23 

Maj 150 240 86 31 

Juni 78 84 48 24 

Juli Stängt Stängt Stängt Stängt 

Augusti 89 94 54 70 

September 179 198 177 185 

Oktober 261 272 132 173 

November 193 172 73 213 

December 137 155 22 83 

Ungdomar i samtal 

Det som är bäst med fritidsgården i Tierp 

är att man kan spela pingis och biljard 

och lyssna på musik och att det är roligt 

att umgås med kompisar där. 

Ungdomar i samtal 

Personalen är trevliga och snälla och hårda när det behövs. Det är 

kul när vi åker iväg och gör saker med fritidsgården, typ bowling 

och Gröna Lund. Det vill vi göra mer. 
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Totalt antal 

besök 
1 827 1 976 1 133 858 

 

 

 

 

Skärplinges fritidsgård 

I Skärplinge kan antalet besökare variera mellan 20-45 per kväll. Det finns ett antal 

ungdomar som oftast kommer till fritidsgården, i övrigt varierar det. I Skärplinge 

kommer vissa ungdomar bara första halvtimmen som fritidsgården har öppet, för att 

de därefter behöver ta bussen hem då skolbusskortet bara gäller fram till kl. 18:00. 

  

 

 

Det kommer fram bra omdömen om fritidsgården i 

Skärplinge. Både att personal är en trygghet, att 

lokalen är ok och att stängningstiderna är bra 

kommenteras. Det nämns därutöver att 

öppningstiden skulle kunna tidigareläggas för att 

besökarna inte ska behöva åka hem mellan skolan 
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Tabell 22. Besöksstatistik FHO fritidsgård 2018-
2021

2018 2019 2020 2021

Personal 

Det vore bra att göra någon form av info 
som riktas till de som inte vänder sig till 
fritidsgårdarna och kanske höra vad som kan 
göras för att de ska vilja gå dit. 

 

Ungdomar i samtal 

Några nämner ett missnöje 

över att fritidsgården är en 

tobaksfri verksamhet. 

Ungdom 

Det är kul att göra utflykter 

som till Gröna Lund. Man 

skulle kunna ha 

övernattning på 

fritidsgården någon gång. 
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och fritidsgården, att idrottshallen kan vara öppen mer samt att det skulle finnas mer 

sittplatser i lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23. Besöksstatistik per månad för Skärplinge fritidsgård, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Januari Stängt 186 125 Utomhus 

Februari 174 205 145 84 

Mars 202 199 134 115 

April 213 189 139 104 

Maj 182 276 131 113 

Juni 86 60 105 95 

Juli 36 Stängt Stängt 36 

Augusti 83 121 69 165 

September 176 117 241 259 

Oktober 210 228 286 241 

November 170 139 241 225 

December 143 81 119 167 

Totalt antal 

besök 
1 675 1 801 1 735 1 604 

Ungdom 

Det är skönt med fritidsgården att man kan träffa 

folk inomhus. Då slipper man stå ute och hänga. 
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Söderfors fritidsgård 

Till Söderfors fritidsgård kan antalet besökare variera stort, mellan10-40 ungdomar. 

Det finns ett antal ungdomar som brukar besöka fritidsgården, men ibland kommer 

några av de äldre ungdomarna, som egentligen brukar vara på Tierps fritidsgård. 

Anledningen till att många av de äldre väljer att åka till Tierp istället kan vara att de 

har bättre utbud på aktiviteter. Lokalen i Söderfors har inte något trådlöst nätverk, 

vilket gör att ungdomarna inte kan 

använda sina mobiler för att betala med 

swish, spela onlinespel eller streama 

film. 

 

 

 

 

 

 

 

Det är generellt på alla fritidsgårdar att färre tjejer besöker verksamheterna. 

Söderfors hade i synnerhet under 2021 låg andel tjejer som besökare. Det har 

diskuterats i personalgruppen vad det 

beror på och vad man kan göra för att 

motverka en sådan uppdelning. Specifika 

tjejkvällar kom upp som förslag men att 

det är svårt att anordna och har inte känts 
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Tabell 24. Besöksstatistik Skärplinge fritidsgård 2018-2021

2018 2019 2020 2021

Ungdom 

Eftersom fritidsgården i 

Söderfors saknar internet åker 

man till Tierp istället. 

Personal 

Ibland måste vi internetdela från våra 
privata telefoner för att ungdomarna ska 
kunna titta på film eller swisha. Det händer 
också att ungdomarna delar internet från 
sina egna mobiltelefoner. 

Personal 

Att ha minst en kvinnlig och en manlig 
fritidsledare vid varje verksamhet skulle 
kunna vara bra. 
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som rätt åtgärd. Bättre könsfördelning i personalgruppen kom upp som en väg att 

gå.  

 

Det är liksom de andra fritidsgårdarna positiva kommentarer om fritidsgården i 

Söderfors. Det är positivt att ha ett ställe att vara på för att kunna träffa kompisar 

som de inte längre går i samma skola som. Utökade öppettider nämns som önskvärt 

samt också tillgång till den stora salen i lokalen. 

De hade tillgång till denna förut och kunde då 

spela innebandy. Internetfrågan är det som 

kritiseras mest. När verksamheten har gårdsråd 

kan ungdomarna framföra önskemål på innehåll. 

Då lyfts ofta utflykter som att åka till badhus och 

åka gokart fram som önskemål. 

 

 

Tabell 25. Besöksstatistik per månad för Söderfors fritidsgård, 2019-

2021 

 2019 2020 2021 

Januari 92 131 Utomhus 

Februari 140 130 16 

Mars 169 64 31 

April 218 158 16 

Maj 227 120 14 

Juni 121 124 16 

Juli Stängt Stängt Stängt 

Augusti 114 98 84 

September 212 131 96 

Oktober 258 87 146 

November 124 80 94 

December 217 9 80 

Totalt antal 

besök 
1 892 1 132 593 

 

Ungdom 

Fritidsgården skulle kunna 

vara öppen varje dag. 
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Örbyhus fritidsgård 

Till fritidsgården i Örbyhus är besöksantalet mellan 25-40 ungdomar per kväll. På 

fredagskvällarna kommer det mest och kan vara mellan 30-40 stycken och ungefär 

25 i genomsnitt de andra kvällarna. Det brukar kunna vara fler besökare under 

början av höstterminen då många vill besöka verksamheten för första gången. I 

övrigt är det ungdomarnas egna scheman samt idrottsaktiviteter som avgör om de 

kommer till fritidsgården eller inte. Det är en del ungdomar som brukar komma till 

verksamheten varje gång de har öppet. 

 

Fritidsgården har gårdsråd en gång i månaden då ungdomarnas åsikter får lyftas, där 

har det önskats exempelvis att ha öppet varje fredagskväll. 

 

Tabell 27. Besöksstatistik per månad för Örbyhus fritidsgård, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Januari 259 145 296 Utomhus 

Februari 220 272 309 137 

Mars 253 264 269 95 

April 193 128 252 81 

Maj 215 200 216 155 

Juni 94 77 160 223 

Juli 23 53 9 53 
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Tabell 26. Besöksstatistik Söderfors fritidsgård 2019-2021
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Augusti 159 253 199 119 

September 270 331 261 256 

Oktober 280 388 273 Stängt 

November 286 394 236 85 

December 231 304 155 77 

Totalt antal 

besök 
2 483 2 785 2 635 1 281 
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Resultat och avslutande kommentarer 

 Fritidsgårdarnas geografiska belägenhet och lokaler 

Förutsättningarna är olika för respektive fritidsgård. De fyra olika lokalerna 

skiljer sig åt både vad gäller fritidsgårdens geografiska belägenhet på orten 

och fritidsgårdens fysiska lokal med planlösning och olika praktiska 

förutsättningar. Fritidsgårdarna i Tierp, Skärplinge och Örbyhus har 

gynnsamma placeringar på respektive ort med närhet till både lokaltrafik, 

skolor och livsmedelsbutiker. Söderfors fritidsgård har en mindre gynnsam 

placering med långt avstånd till både skola, lokaltrafik och livsmedelsbutik. 

Den ligger heller inte i ett bostadsområde.  

 

Lokalernas utformning skiljer sig också åt mellan fritidsgårdarna. Det finns 

utmaningar kring att vissa lokaler är för stora för att få en överblick, 

samtidigt som andra lokaler är för små för att kunna tillgodose ungdomarnas 

önskemål om aktiviteter såsom exempelvis pingis. Tierp och Örbyhus är de 

fritidsgårdar med mest ändamålsenliga lokaler och där mest möjligheter 

finns att anpassa innehållet efter fritidsgårdarnas verksamhet. Skärplinge 

fritidsgård är styrd av skolans verksamhet eftersom de vistas i samma lokal 

som skolan och Söderfors fritidsgård använder Folkets hus lokal som inte är 

fysiskt tillgänglighetsanpassad och där bland annat uppkoppling till internet 

saknas och där många andra verksamheter också är aktiva men vid andra 

tider.  

 

En av lokalerna är inte tillgänglighetsanpassad vilket gör att tjänstgörande 

personal inte kan göra alla arbetsuppgifter som krävs i sin roll. Här finns 

lagstadgat krav som behöver uppfyllas. Detsamma gäller om ungdomar som 

har ett behov av förbättrad tillgänglighet kommer till verksamheten och då 

inte kan nyttja verksamheten fullt ut. 

 

 Fritidsgårdarnas tillgänglighet och öppettider 

Öppettiderna på fritidsgårdarna skiljer sig åt mellan verksamheterna. På 

vissa håll kan det verka som att öppettiderna är mer anpassade efter hur 

personal kan arbeta och inte utifrån det behov och önskemål som finns bland 

ungdomarna. Tierp har öppet fyra kvällar per vecka och totalt 16 timmar 

varje vecka och har med det öppet flest timmar av alla fritidsgårdar. Därefter 

kommer Örbyhus som har öppet tre kvällar per vecka och i genomsnitt 

11,25 timmar öppet. Skärplinge och Söderfors har båda öppet två dagar per 

vecka och i genomsnitt 8 timmar per vecka. FHO har öppet en kväll per 

vecka och totalt 3 timmar per vecka.  

 

 Schemaläggning Verksamheternas beläggningsgrad skiljer sig åt. 

Planeringstiden skiljer sig kraftigt åt mellan verksamheterna. Vissa 

verksamheter har hög bemanning när inga ungdomar är på plats och färre 
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personal när ungdomarna är på plats. Det kan finnas orsaker till detta men 

det bör vara tydligt varför det ser olika ut i så fall. 

 

 Bemanning Bemanningen behöver ses över för att kunna säkerställa en 

trygg och säker miljö både för besökare och personal. Behovet ser olika ut i 

verksamheterna och kan behöva ses över av olika anledningar. I exempelvis 

Tierp och Skärplinge är lokalerna stora och svåra att överblicka. Hade de 

varit i mindre lokaler kan bemanningen ha varit tillräcklig.  

 

 Besökare Besöksantalet på fritidsgårdarna är betydande. Det är en generellt 

positiv uppfattning om fritidsgårdarna bland ungdomarna. Det uttrycks på 

flera håll positiva kommentarer om fritidsledarna och dess viktiga roll. De 

tycker att det finns brister med lokalerna i Söderfors och Skärplinge. I 

synnerhet lokalen i Skärplinge finns det en förståelse för varför 

verksamheten är där den är med anledning av lokalbristen i orten. Vad gäller 

lokalen i Söderfors uttrycks större missnöje med lokalen både vad gäller 

lokalens utformande och gällande internet. 

 

Den ojämna könsfördelningen bland besökarna har lyfts av personalen och 

borde ses över.  

 

 Samverkan Det förekommer en god samverkan mellan fritidsgårdarna i 

Tierp, Skärplinge och Söderfors. Av det som har kommit fram står Örbyhus 

mer på egna ben. Det kan behöva ses över för att eventuellt förbättra 

samverkan ytterligare mellan samtliga verksamheter.  
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Dnr KS/2023:166 

(KS) Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda patienter från att 
skadas när de får vård. Sveriges kommuner och regioner har tillsammans 
med Socialstyrelsen gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att 
minska antalet vårdskador genom en nationell satsning för ökad 
patientsäkerhet. 
I Tierps kommun ges kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, 
funktionshinderomsorg (LSS) samt hemsjukvård. Systematiska arbetssätt 
för att förebygga risken för vårdskador och helhetssyn är kärnan i allt 
patientsäkerhetsarbete. 
Pandemin med covid-19 har varit i fokus ännu ett år och arbetet med att 
förhindra smittspridning har varit ständigt pågående även under 2022.  
De covid-utbrotten vi hade och den periodvis höga smittspridningen 
bland personal medförde stora utmaningar i form av omfattande 
smittspårningar, provtagningar och tillsättandet av vikarier.  
Nya tjänster har tillkommit under våren som har gett oss goda 
förutsättningar för att arbeta mer systematiskt med kvalitetsförbättrande 
åtgärder för att säkerställa en god patientsäkerhet: Medicinskt ansvarig 
för rehabilitering, MAR, samt Specialistsjuksköterska med ansvar för 
kvalitetsutveckling.  
En nulägesanalys enligt SKRs nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet har genomförts under året. Den identifierade några 
utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med under kommande år.   
Under året har en del extra utbildningar hållits för alla professioner. 
Chefer har utbildats i patientsäkerhet. Sjuksköterskor har utbildats i 
klinisk bedömning och omvårdnadspersonalen har utbildats inom psykisk 
hälsa.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Alla enheter har arbetat intensivt för att hitta hållbara strukturer för 
teamsamverkan kring riskbedömningar och avvikelsehantering.  
Resultatet från kvalitetsregistret Senior Alert visar på en förbättring mot 
tidigare år, men vi har en bit kvar till målet framför allt inom ordinärt 
boende. Det samma gäller för registreringarna i palliativa registret och 
där ser vi tyvärr ett något sämre resultat gällande antal genomförda 
brytpunktssamtal.  
BHK-mätningar (kontroll av följsamhet till hygienregler) visar på 
varierande resultat. Vissa enheter har kommit igång bra medan andra 
enheter inte har kommit igång alls. Ett arbete vi måste fortsätta med 
under 2023. 
 
Anita Rönnback (MAS) har fått i uppdrag att göra vissa justeringar och 
förtydliganden i Patientsäkerhetsberättelsen som uppmärksammades i 
samband med utskottets sammanträde. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Vård och omsorg verksamhetschef 
 MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 MAR medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda patienter från att 
skadas när de får vård. Sveriges kommuner och regioner har tillsammans 
med Socialstyrelsen gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att 
minska antalet vårdskador genom en nationell satsning för ökad 
patientsäkerhet. 
I Tierps kommun ges kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, 
funktionshinderomsorg (LSS) samt hemsjukvård. Systematiska arbetssätt 
för att förebygga risken för vårdskador och helhetssyn är kärnan i allt 
patientsäkerhetsarbete. 
Pandemin med covid-19 har varit i fokus ännu ett år och arbetet med att 
förhindra smittspridning har varit ständigt pågående även under 2022.  De 
covid-utbrotten vi hade och den periodvis höga smittspridningen bland 
personal medförde stora utmaningar i form av omfattande smittspårningar, 
provtagningar och tillsättandet av vikarier.  
Nya tjänster har tillkommit under våren som har gett oss goda 
förutsättningar för att arbeta mer systematiskt med kvalitetsförbättrande 
åtgärder för att säkerställa en god patientsäkerhet: Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, MAR, samt Specialistsjuksköterska med ansvar för 
kvalitetsutveckling.  
En nulägesanalys enligt SKRs nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet har genomförts under året. Den identifierade några 
utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med under kommande år.   
Under året har en del extra utbildningar hållits för alla professioner. Chefer 
har utbildats i patientsäkerhet. Sjuksköterskor har utbildats i klinisk 
bedömning och omvårdnadspersonalen har utbildats inom psykisk hälsa.  
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Alla enheter har arbetat intensivt för att hitta hållbara strukturer för 
teamsamverkan kring riskbedömningar och avvikelsehantering.  
Resultatet från kvalitetsregistret Senior Alert visar på en förbättring mot 
tidigare år, men vi har en bit kvar till målet framför allt inom ordinärt 
boende. Det samma gäller för registreringarna i palliativa registret och där 
ser vi tyvärr ett något sämre resultat gällande antal genomförda 
brytpunktssamtal.  
BHK-mätningar (kontroll av följsamhet till hygienregler) visar på 
varierande resultat. Vissa enheter har kommit igång bra medan andra 
enheter inte har kommit igång alls. Ett arbete vi måste fortsätta med under 
2023. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 
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Inledning 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten.  
  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig 
för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
2020–2024” 
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Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av 
den nationella samverkansgruppen (NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
I syfte att förtydliga har mindre justeringar i inledning och bilaga genomförts, 2022-05-18. 
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SAMMANFATTNING 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda patienter från att skadas när de 
får vård. Sveriges kommuner och regioner har tillsammans med Socialstyrelsen 
gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att minska antalet vårdskador genom en 
nationell satsning för ökad patientsäkerhet. 

I Tierps kommun ges kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, 
funktionshinderomsorg (LSS) samt hemsjukvård. Systematiska arbetssätt för att 
förebygga risken för vårdskador och helhetssyn är kärnan i allt patientsäkerhetsarbete. 

Pandemin med covid-19 har varit i fokus ännu ett år och arbetet med att förhindra 
smittspridning har varit ständigt pågående även under 2022.  De covid-utbrotten vi hade 
och den periodvis höga smittspridningen bland personal medförde stora utmaningar i 
form av omfattande smittspårningar, provtagningar och tillsättandet av vikarier.  

Nya tjänster har tillkommit under våren som har gett oss goda förutsättningar för att 
arbeta mer systematiskt med kvalitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa en god 
patientsäkerhet. Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, samt 
Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling.  

En nulägesanalys enligt SKRs nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet har 
genomförts under året. Den identifierade några utvecklingsområden som vi kommer att 
arbeta med under kommande år.   

Under året har en del extra utbildningar hållits för alla professioner. Chefer har utbildats i 
patientsäkerhet. Sjuksköterskor har utbildats i klinisk bedömning och 
omvårdnadspersonalen har utbildats inom psykisk hälsa.  

Alla enheter har arbetat intensivt för att hitta hållbara strukturer för teamsamverkan 
kring riskbedömningar och avvikelsehantering.  

Resultatet från kvalitetsregistret Senior Alert visar på en förbättring mot tidigare år, men 
vi har en bit kvar till målet framför allt inom ordinärt boende. Det samma gäller för 
registreringarna i palliativa registret och där ser vi tyvärr ett något sämre resultat 
gällande antal genomförda brytpunktssamtal.  

BHK-mätningar (kontroll av följsamhet till hygienregler) visar på varierande resultat. 
Vissa enheter har kommit igång bra medan andra enheter inte har kommit igång alls. Ett 
arbete vi måste fortsätta med under 2023. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska 
antalet vårdskador. För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – 
överallt och alltid” och det nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av 
vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  
 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på 
alla nivåer.  

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 
 
I all vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning ska kommunen 
erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets olika skeden. Verksamhetens 
tjänster ska grunda sig på kunskapsbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje 
patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med kommunens hälso- och sjukvård 
och att vårdskador ska minimeras. Kommunen ska även bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. (SFS 
2010:659).  

Övergripande mål 



8 

 Trygghet. Förutsättningen för trygghet i vård och omsorg är att det finns 
individuella planer enligt HSL, SoL, och LSS, att individens sociala behov och 
omvårdnadsbehov inklusive rehabilitering tillgodoses på ett sammanhållet sätt, att 
det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och 
omsorgen samt ett gemensamt arbets- och förhållningssätt för säkerhet och 
riskanalys.  

 Respekt för den enskildes integritet. Patienten ska vara delaktig i utformningen 
av den individuella vårdplanen och den ska utformas utifrån respekt för 
patientens integritet och självbestämmande. Vårdplanen ska respekteras av 
personalen och patienten ska känna delaktighet i planeringen av insatserna. 
Tjänsterna ska utföras med respekt för den enskildes förmåga att utveckla de 
egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. 

 Bemötande av den enskilde. Patienten som får vård, omsorg och rehabilitering 
känner förtroende för personalens kompetens och bemötande samt får sakkunnig 
och korrekt information om vård- och omsorgs insatser, hälsotillstånd samt 
behandling.  

Delmål och strategier för 2022 års patientsäkerhetsarbete 

 Förhindra smittspridning. All personal inom vård och omsorg ska goda kunskaper 
om,  och tillämpa,  basala hygienrutiner för att minska risken för smittspridning 
och vårdrelaterade infektioner (VRI). Personalen uppmanas att vaccinera sig mot 
Covid-19 och säsongsinfluensan.  

 BHK-mätningar. Regelbundna mätningar av följsamheten till basala hygien- och 
klädregler, BHK, utförs på varje enhet och resultatet följs upp och återkopplas till 
respektive enhet 

 Handlingsplan för vårdrelaterade infektioner, VRI, för att kunna arbeta 
systematiskt och förebyggande 

 Riskbedömningar med hjälp av Senior Alert enligt rutin 
 Säker övergång mellan vårdgivare genom följsamhet till ViS-dokument och 

lokala rutiner.  
 Läkemedelsgenomgångar ska genomföras årligen eller när behov finns på 

kommunens särskilda boenden för äldre 
 Strukturerad avvikelserapportering för att förebygga vårdskador. 
 Dokumentation i patientjournalen ska genomföras enligt gällande rutin. 

Legitimerade ansvarar för att vårdplaner blir upprättade och uppföljda enligt rutin. 

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 
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Kommunstyrelsen i Tierps kommun är vårdgivare. Ansvaret innefattar:  

- det övergripande ansvaret för verksamheten  

- ansvar för att verksamheten bedrivs så den uppfyller kraven på en god och säker 

vård.  

- att bestämma hur den egna verksamheten ska vara organiserad  

- att det finns den personal, lokaler och utrustning som behövs för att en god vård 

ska kunna ges. 

- att fastställa kompetenskraven inom hälso- och sjukvården  

- att bemanningen anpassas till varje verksamhetsområde så att kraven på en vård 

av god kvalitet och säkerhet för patienterna kan upprätthållas. 

  

Verksamhetschef  Ansvaret innefattar:  

- att inom ramen för de resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda och 

fördela arbetsuppgifterna så en hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses.  

- att organisera verksamheterna så att en god planering av det dagliga arbetet 

säkerställer fokus på kontinuitet och säkerhet samt att vårdrelaterade sjukdomar 

förebygg och begränsas.  

- att säkerställa att hälso- och sjukvård kan ges och att samordning mellan 

hemsjukvårdsenheterna sker för att säkert omhändertagande dygnet runt. 

- att säkerställa att patienten görs delaktig i vården, att den planeras i samverkan 

med patienten och att den dokumenteras och informeras till patienten  

- att verksamheten arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med ett 

professionellt bemötande.  

- att fastställa former för fortlöpande samråd med MAS medicinskt ansvarig 

sjuksköterska sam MAR medicinskt ansvarig för rehabilitering i frågor som gäller 

den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet.  

- att samråda med MAS och MAR i frågor angående verksamhetens struktur och 

resursanvändning samt hur det medicinska ansvaret kan utövas på bästa sätt.  

 

MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Ansvaret innefattar:  

- att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

inom kommunens ansvarsområde  
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- att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om  

- att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  

- att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten  

- att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 

o Läkemedelshantering 

o Rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 

o Att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en 

patients tillstånd fordrar det.  

 
MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering Ansvaret innefattar: 

- Att patienten får en säker och ändamålsenligt hälso- och sjukvård av god kvalitet 

inom kommunens ansvarsområde 

- Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

- Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten 

- Att utöva sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och 

redovisa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet 

- Att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 

behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten. 

- Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner som beskriver säker användning 

och hantering av medicintekniska produkter, dokumentation, anmälan av skador 

samt ha anmälningsskyldighet vid tillbud. 

 

Områdeschef Ansvaret innefattar: 

- att leda chefer och utvärdera verksamhetens mål  

- att utveckling av verksamheten sker 

- att följa upp egenkontroller 

  

Enhetschef  Ansvaret innefattar:  

- att rutiner och riktlinjer som är fastställda är väl kända i verksamheten.  

- att ny personal får den introduktion de behöver för att kunna ge en god och säker 

vård  
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Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling Ansvaret innefattar:  

- Arbeta med kvalitetsutveckling inom HSL-området utifrån identifierade brister i 
samband med avvikelser och ansvara för utbildning till personal.  

- Stödja verksamheten i att implementera de åtgärder som medicinskt ansvariga 
föreslår i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen  

- Stödja verksamheten i arbetet med nationella kvalitetsregister, följa upp resultat 
och redovisa för ledning/medicinskt ansvariga samt legitimerade 

- Stöd till medicinskt ansvariga i arbetet med att implementera nya eller reviderade 
rutiner och VIS- dokument, nya lagar och förordningar osv.  

- Huvudhandledare för studenter, ha kontakt med universitet 

Hälso-och sjukvårdspersonal Ansvaret innefattar:  

- att hälso-och sjukvården som utförs följer vetenskap och beprövad  

erfarenhet  

- att följa de riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet 

 

Externa stödfunktioner 

Ledningen har tillgång till resurs och stöd av bl.a. Vårdhygien, Smittskydd och Strama 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
 

Bristande samverkan är en patientsäkerhetsrisk som kan leda till ineffektiv vård 

och risken för vårdskada för den enskilde patienten ökar. För att säkerställa en god 

och säker vård ska det därför finnas rutiner för att tydliggöra ansvaret mellan olika 

vårdgivare 

Samverkan internt 

 Medicinskt ansvariga (MAS och MAR) deltar regelbundet i 
ledningsgruppsmöten för enhetschefer inom vård och omsorg 

 MAS och MAR håller i olika forum med legitimerade som sker regelbundet med 
ca 5 v mellanrum. HSL-forum på respektive område, AT/FT samt 
Sjuksköterskeforum. Även enhetschefer deltar på dessa forum.  

 MAS, MAR och kvalitetsansvarig sjuksköterska samverkar regelbundet med 
systemansvariga för journalsystemet VIVA, för att utveckla 
dokumentationssystemet och avvikelsehanteringen.  

 Enhetsmöten i varje verksamhet  - en teamsamverkan för utredning och analys 

av avvikelser.  

 
Samverkan externt 

 
 HSVO – Hälsa, stöd, vård och omsorg är det övergripande forumet för 

samverkan mellan Regionen och länets kommuner på politisk- och 

tjänstemannanivå  

 Lokala samverkansmöten med Tierps vårdcentral på ledningsnivå. 

Vårdcentralens samordningssköterskor samverkar även regelbundet med 

kommunens sjuksköterskor och biståndshandläggare för en trygg 

utskrivningsprocess. 

 Samverkan vid vårdens övergångar sker utifrån upprättade ViS-dokument  

 Patientsäkerhetsgruppen. Chefsläkare på Regionen och länets alla medicinskt 

ansvariga 

 Länsövergripande nätverk för MAS och MAR träffas regelbundet under 

terminerna samt vid behov då samverkan behövs i någon specifik fråga 
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 Lokala arbetsgrupper (LAG): MAS företräder länet i LAG Diabetes samt 

Trycksår 

 Smittskydd, Vårdhygien och MAS-nätverket samverkar regelbundet i arbetet 

mot vårdrelaterade infektioner. 

 MAR deltar i länsövergripande möten med kommunernas hjälpmedelscentral 

Hjälpmedel Uppsala Län samt nätverksträffar med länets Hjälpmedelsansvariga 

 Samverkan med öppenvårdspsykiatrin samt habiliteringen i Tierp saknas.  

 

 
Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
 

Informationssäkerhet handlar om att begränsa behörigheter, loggning och kontroll av 
samtliga system.  

SITHS-kort används för inloggning till kvalitetssystem och kommunikationssystemen 
med regionen. Dokumentations- och kommunikationssystem styrs av behörigheter om 
vad varje profession ska kunna läsa och skriva om patienten utifrån arbetsplats.  

Loggkontroller i dokumentationssystemet Viva och i systemet för sammanhållen 
journalföring, Nationell patientöversikt, NPÖ har under året blivit genomförda enligt 
upprättad rutin. Loggkontroller ska även genomföras i systemet för utskrivningsplanering 
från slutenvården, Cosmic Link, men det har inte kunnat genomföras under 2022 då 
Regionen inte har fastställt rutinen kring det.    

Information till anställda. Vid anställning får alla anställda information kring sekretess 
och hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.  

Säker e-post. Möjlighet att skicka säker e-post tillkom i slutet av 2022 och ska användas 
när skriftlig känslig information behöver skickas internt i kommunen eller externt till 
kunder, myndigheter och andra organisationer.  

Digitala möten. Inom kommunen är det beslutat att programmet Skiffer ska användas 
istället för Teams eller Zoom för videomöten inom eller utom organisationen där 
sekretessbelagda eller andra känsliga personuppgifter ska hanteras. De brister vi 
identifierat är dels att Skiffer inte används i den utsträckning som det skulle kunna göras 
ännu samt att det oftast är Regionen som bjuder in/är sammankallande till videomöten 
för utskrivningsplaneringar från slutenvården, och då har de ofta använt Teams.  
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Digitalt signerade medicinlistor. E-signering. Ett system som underlättar spårbarhet 
och säkrare medicintilldelning samt ger ökad säkerhet vid hantering av patients 
uppgifter. 

Digitala medicinskåp. Ökar spårbarheten där logg och behörighetsstyrning är ytterst 
viktigt inom verksamheten. 
  
 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur 
som främjar säkerhet.  
 
I början av 2022 gjorde kommunen en satsning genom att tillsätta 

specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling, man skapade även en MAR-

tjänst, separerad från MAS-uppdraget. Dessa tjänster arbetar i nära samarbete med 

MAS, enhetschefer, legitimerad personal och verksamhetschef HSL, för att utveckla 

verksamheten och bidra till en ökad patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt.  

Kvalitetsansvariga sjuksköterskor tillsammans med MAR och MAS har under året 

genomfört en nulägesanalys (enligt SKR’s nationella handlingsplan) för hela Vård och 

omsorg där olika utmaningar identifierats. 

 
Forum för lärande och reflektion 
Medicinskt ansvariga (MAS och MAR) ansvarar för de olika forumen med legitimerade 
där även enhetschefer deltar (SSK-forum och AT/FT-forum). På dessa möten sker ett 
utbyte av information inom HSL-området kring avvikelser, identifierade risker/brister, 
vidtagna/planerade åtgärder,  information/dialog kring nya och reviderade rutiner och 
riktlinjer osv. HSL-forumet är ett gemensamt forum för alla legitimerade med syfte att 
utveckla det viktiga teamarbetet för att förhindra vårdskador.  

Ombudsträffar gällande hygien och palliation genomförs regelbundet under året.  

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 
tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda 
förutsättningar för att utföra sitt arbete.  Det är enhetschef som 
ansvarar för att enheten är tillräckligt bemannad utifrån rådande 
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vårdtyngd och behov av insatser, att det finns personal med rätt kompetens och 
delegering utifrån planerade HSL-insatser.  
 

Utbildning  

Grundläggande utbildningar:  

Delegeringsutbildning. Enligt rutin. För personal som i sitt arbete utför hälso- och 
sjukvårdsinsatser som kräver delegering. Ska förnyas varje år.  

Hygien. Utbildningar via Vårdhygien i hygienrutiner, BHK-mätningar och praktisk 
utbrottshantering för både chefer och personal har hållits i omgångar under året.    

BPSD. En sjuksköterska och en undersköterska i kommunen är nu certifierad utbildare 
inom BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demens). De har 
under året haft utbildning för personal på SÄBO.  

Förskrivarutbildningar avseende individuellt förskrivningsbara hjälpmedel för 
legitimerade.  

Utbildning i patientsäkra förflyttningar med personlyft. Arbetsterapeut och 
Fysioterapeut har under året utbildat omvårdnadspersonal på olika enheter.  

SÄBO-dagarna. En årlig gemensam utbildning med regionens primärvårdsläkare som har 
läkaransvar på särskilda boenden och sjuksköterskor på särskilda boenden i kommunen. 
Enhetschefer och MAS deltar också på utbildningen.  

Palliativ vård. Målet är att all personal ska ha genomgått den webbaserade 
grundutbildningen för palliativ vård. Palliativa ombuden ska också gå avsedd utbildning 
som är ett samarbete med Regionen och Palliativa konsultteamet.  

Övriga utbildningar som bedrivits under året:  

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA- Mental Health First Aid). Målet är att sprida 
kunskap och beredskap för den ökade psykiska ohälsan samt att arbeta 
suicidförebyggande brett inom kommunen. Under året har personal inom IFO och Vård 
och omsorg deltagit vid dessa utbildningstillfällen.  

Utvecklingsprogrammet Systematisk kvalitets och patientsäkerhetsarbete. En 
utbildning för enhetschefer som genomförts under hösten 2022 för att stärka dem i sin 
roll som ansvarig chef inom kommunal hälso-och sjukvård. Även MAS och MAR deltog.  

Sjuksköterskans kliniska bedömning Steg 1. En utbildning i Klinisk bedömning av 
multisjuka sköra äldre, vid akuta symtom, bedömning efter fall mm genomfördes under 
våren 2022. Sjuksköterskor och utvalda undersköterskor deltog.  
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Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och 
de närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är 
välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten 
bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 
 

Patienten ska vara en medskapare och en naturlig part i teamarbetet. Ett 
personcentrerat arbetssätt skall tillämpas. Personens egen upplevelse av sina behov och 
förmågor skall tas tillvara på med syfte att stärka självbestämmande, integritet och 
patientsäkerhet genom att personen är aktiv i sin egen vård.  

I praktiken innebär det att patienten och/eller närstående, beroende på patientens vilja 
och förmåga, deltar i vårdplanering, riskbedömningar (Senior Alert) , SIP (samordnad 
individuell vårdplan), uppföljningar av omvårdnadsinsatser, samt medicinska 
behandlingar och rehabilitering. 

Synpunkter och klagomål från patient och närstående tas tillvara enligt rutin och 

hanteras av enhetschef och i förekommande fall av MAS eller MAR.  
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens 
och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra 
verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 
verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse 
med andra verksamheter, nationella och regionala uppgifter. 
 

 

Egenkontroller genomförda 2022 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade 
infektioner 

(VRI) 

 

1 gång per 
månad skickas 
till MAS 

Var 3:e månad 
skickas till 
Vårdhygien 

1 ggr per år 

Infektionsregistreringar SÄBO  

utarbetad av vårdhygien i samarbete 
med MAS i länet 

 
 

 

PPM HALT- Senior alert 

Handlingsplan inför 
magsjuka och 
influensa 

1 ggr per år  

 

Smittskydd inhämtar från Särskilt 
boende för äldre. Övriga enheter 
upprättar handlingsplan som lämnas 
till MAS 

Basala hygienrutiner 
och klädregler. BHK 

1 ggr/mån 

2 ggr per år 

BHK-mätningar Analyseras enhetsvis.  

PPM-databasen 

Hygienronder  

 

 

vart 4e år 

 

1 gång/år  

Vårdhygien protokoll. Genomfördes 
april 2022 

Enhetschef och MAS följer upp 

Avvikelser Löpande  Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår 2 ggr/år  Senior alert.  HALT 

Patientens klagomål 
och synpunkter 

3 gånger per år 

samt löpande 

Patientnämnden, IVO, 
avvikelsehanteringssystemet 
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Rapporter från 

Kvalitetsregistren  

Senior Alert och  

Palliativa registret 

 

 

1 gång/år 

 

 

Inhämtas av MAS, förmedlas till 
verksamheterna 

Journalgranskning 1 gång/år MAS och MAR  

Kvalitetsgranskning av 
läkemedelshanteringen 

1 gång per år Rapport av apotekare 
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Vårdrelaterade infektioner (VRI) och förekomst av antibiotika på SÄBO  

Mål: Förhindra vårdrelaterade infektioner - VRI. All personal inom vård och omsorg inkl. 
chefer ska ha goda kunskaper om basala hygienrutiner och hur man förhindrar 
smittspridning  

Resultat: Infektionsregistreringarna har genomförts fortlöpande varje månad enligt 
handlingsplanen. Resultatet sammanställs av vårdhygien i samarbete med STRAMA. 
Målsättningen är att minska antibiotikaanvändningen för att förebygga multiresistenta 
bakterier.  

Under 2022 har det genomförts 2387 infektionsregistreringar i Tierps kommun, inkl. 
privata vårdboendet Villa Siggbo, (1510 registreringar 2021). Samtliga SÄBO hade lämnat 
in underlag för infektionsregisteringen enligt rutin. 

 

 

 
 

Analys: Utifrån muntlig information av vårdhygien kring 2022 års infektionsregistreringar. 
Under 2021 noterades en tillfällig ökning av antibiotikaindikatorer på SÄBO i kommunen 
då vi hamnade på en förekomst på 7% (tidigare 5,11%). Under 2022 har den totala 
förekomsten av antibiotikaindikatorer återgått till ca 5% vilket är en relativt låg siffra i 
jämförelse med länets kommuner.  Antibiotikabehandling för urinvägsinfektioner (UVI) 
och sårinfektioner är fortfarande vanligast. En riskfaktor för allvarliga infektioner är KAD 
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(kvarliggande urinkateter) men andelen KAD-bärare har inte ökat de senaste två åren  
utan ligger kvar på totalt 12%. I stort sett samma nivå som övriga länet.  

Åtgärd:  Analys av resultat och förslag till åtgärder bör ske på varje enhet av läkare och 
sjuksköterska. Utbildningsinsatser för all personal kring trycksår och sårvård samt UVI.  

 

 

 

Svenska HALT 

HALT är en mätmetod för att samla in data gällande vårdrelaterade infektioner, 
förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, antibiotikaanvändning och vårdtyngd inom 
särskilt boende som ett led i patientsäkerhetsarbetet. 

Mål: Mäta förekomst av trycksår och antibiotikabehandlade infektioner 

Resultat: HALT-mätning genomfördes i november på samtliga särskilda boenden i 
kommunens egenregi. Totalt inkluderades 151 st patienter. Kommunens reslutat stack ut 
gällande antal trycksår och desiorienterade vårdtagare jämfört med riket som helhet. 
Desorienterade vårdtagare inom kommunens verksamhet ligger 11,9% högre än 
rikssnittet vilket indikerar en hög vårdtyngd. Tierps kommun ligger 12,2% över rikssnittet i 
antal trycksår på särskilt boende.  

Andel vårdtagare med bekräftad infektion förvärvad på SÄBO var 0,7% i Tierps kommun i 
jämförelse med Riket 1,1% 

 
 

Analys av resultat: Desorienterade vårdtagare kan medföra en ökad vårdtyngd vilket i 
sig kan påverka patientsäkerheten om förutsättningarna för att arbeta patientsäkert 
saknas. (resurser och kunskap).  
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Tierp har en högre frekvens av antal trycksår än riket vilket kan bero på olika faktorer 
men mätningen utfördes dock helt enligt anvisningarna. Resultatet visar att även 
vårdtyngden var högre än riket. Ett högt omvårdnadsbehov i kombination med 
kunskapsbrist kring trycksårsförebyggande åtgärder kan ha ett samband med antal 
trycksår. Det positiva var att förekomsten av infektion och antibiotikaanvändning var 
lägre än risksgenomsnittet, kommunen hade enbart en pågående infektion och 2 
pågående antibiotikabehandlingar inom särskilt boende dagen för mätningen.  

Åtgärd: Utbildning till all personal inom vård och omsorg kring trycksårsförebyggande 
åtgärder. Stöd till enheterna för att utveckla och kvalitetssäkra det systematiska arbetet 
med riskbedömningar. Uppföljning av följsamhet till rutinen för riskbedömning utökas till 
2 ggr/år.  

 

BHK-mätningar – följsamhet till rutin för Basala hygien och klädregler 

Mätningar av följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna (BHK) sker med 
hjälp av strukturerade observationsmätningar och registrering i SKR databas. Det är en 
viktig åtgärd för att förhindra smittspridning och därigenom öka patientsäkerheten. 
Resultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffar för att öka medvetenheten och 
följsamheten kring basala hygienrutiner. 

Mål: Målet är en god följsamhet till basala hygien- och klädregler minska risken för  
smittspridning och VRI. En av strategierna är BHK-mätningar  på varje enhet en 
gång/månad.   

Resultat: SÄBO genomförde ca 40% av det antal observationer som är målsättningen och 
av dem var det 77 % som uppnådde godkänt i alla hygiensteg. I hemtjänst genomfördes 
ca 25% av mätningarna och av dem uppnådde 94% godkänt i alla steg. 
Funktionshindradeomsorgen , FHO, genomförde 25% av mätningarna och 77% av dem 
hade godkänt i alla steg.  
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.  
Analys av resultat: Det låga antalet genomförda BHK-mätningar kan ha påverkats dels 
av en periodvis hög personalfrånvaro då smittspridningen i samhället var hög men även 
av att man inte hittat formen och strukturen i arbetsgruppen ännu för att komma igång 
med de regelbundna mätningarna. På vissa enheter har det varit en osäkerhet kring 
genomförandet, antalet hygienombud har varierat och på andra ställen har det varit svårt 
att hitta förutsättningarna p.g.a. mycket ensamarbete. Det behövs också en tydlig ledning 
för att driva arbetet framåt. En analys till varför man inte uppnår målet och vad som 
behövs för att förbättra resultatet blir ett gemensamt utvecklingsarbete för kommande år.   

Att man på SÄBO hade lägre andel följsamhet i alla steg kan ha sin förklaring i att det 
gjordes många fler mätningar där jämfört med t.ex. hemtjänst. Behovet av att analysera, 
agera och arbeta vidare mot ett mål på 100% följsamhet kvarstår dock för alla enheter 

Åtgärd: Regelbundna hygienombudsträffar enhetsvis för att arbeta fram ett strukturerat 
arbetssätt.  

 

Handlingsplan för Vårdhygieniska åtgärder 

Den generella handlingsplanen för vårdhygieniska åtgärder har under året blivit fastställd 
och förmedlad ut till berörda enheter (se bilaga). Syftet med handlingsplanen är att 
beskriva, planera och prioritera de vårdhygieniska åtgärder som ska genomföras inom 
vård och omsorg, för att förhindra vårdrelaterade infektioner och smittspridning. En 
målsättning är att ha årliga uppföljningar av handlingsplanen.  



23 

Enhetscheferna har också enligt den årliga rutinen upprättat eller reviderat den egna 
handlingsplanen för utbrottshantering av magsjuka och influensa och skickat den till 
Smittskyddsenheten samt till MAS.  

 

Hygienrond 

Mål: Hygienronder på SÄBO genomförs var 4:e år i samarbete med Vårdhygien på vård 
och omsorgsboenden. En årlig uppföljning ska därefter genomföras.  

Resultat: Hygienronderna blev utförd på samtliga SÄBO för äldre under 2022 och 
rapporterna har lämnats av Vårdhygien till varje enhetschef som upprättat en 
handlingsplan därefter. Vårdhygien genomförde även några uppföljande besök och möten 
med berörda enheter som hade behov av det.  
 
Trycksår  - Senior Alert 

Mål: Inga trycksår. Riskbedömning ska göras på alla patienter enligt rutin för att 
förebygga vårdskador 

Resultat: Totalt registrerades 318 st riskbedömningar på 253 unika individer under 2022. 
85% av dem inom SÄBO och 15% inom ordinärt boende. Utifrån de riskbedömningar som 
registrerats hade 27% risk för trycksår, 74% risk för undernäring, 84% risk för fall och 72% 
har risk för nedsatt munhälsa. 

 
 

Analys av resultat: Antalet genomförda riskbedömningar inom SÄBO ökade bara 
marginellt men inom hemtjänst mer än fördubblades antalet, från 13st till 37st 
genomförda registreringar. Ökningen av registreringar för patienter i ordinärt boende har 
skett på flera enheter. Det har tidigare visat sig vara svårare att få till rutiner för 
riskbedömningar inom ordinärt boende, denna svårighet kvarstår. Vi ser dock en försiktigt 
positiv trend inom ordinärt boende gällande antal registreringar. Drygt 200 unika 
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registreringar inom särskilt boende står i paritet med antalet platser. Alla 
riskbedömningar registreras dock inte i Senior Alert utan skrivs enbart i journal. 

Åtgärd: Våren 2022 implementerades en reviderad rutin för riskbedömningar för att 
tydliggöra vilka som ska få en riskbedömning inom vård och omsorg samt ansvar och 
roller i detta. Under hösten har riktade insatser genomförts av Specialistsjuksköterskor 
med ansvar för kvalitetsutveckling för att få till ett fungerande arbetssätt kring 
riskbedömningar enligt Senior Alert. Dessa insatser har skett både på särskilt boende 
och i hemtjänsten. Planen är att fortsätta med den satsningen under 2023. Vikten av att 
utföra riskbedömningar betonas kontinuerligt av MAS och MAR på alla forum med 
legitimerad personal. 

 

Palliativa registret 

Mål: Alla dödsfall inom kommunal vård och omsorg ska registreras i Palliativa registret 
för att få ett verktyg att kvalitetsutveckla den palliativa vården. 

Resultat: 54 personer avled på särskilt boende under 2022, av dessa registrerades 29 
personer varav 6 personer som hade förmåga att delta har dokumenterat 
brytpunktssamtal. I 19 fall av de 29 som registrerades var det enbart närstående som 
deltog vid brytpunktssamtalet. 

 
 

Dokumenterat brytpunktsamtal 2021 2022 

Dokumenterat brytpunktsamtal till patient (enligt 

palliativa registret): 

75% 21% 
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Dokumenterat brytpunktsamtal till närstående 

(enligt palliativa registret): 

72% 66% 

 

Analys av resultat: Antal registreringar ligger fortsatt lågt, men vi ser en försiktig ökning 

för 2022. Förutom ett fortsatt aktivt arbete med att informera och uppmärksamma 

sjuksköterskor på att registrera dödsfall i registret har ett nära samarbete med palliativa 

konsultteamet troligen också gett god effekt. Vid diskussioner kring brytpunktsamtal 

tillsammans med sjuksköterskor inom SÄBO framkommer det att läkarens syn på sitt 

ansvar kring brytpunktsamtal kan variera, det händer att ansvaret läggs på 

sjuksköterskan. Ibland förekommer det en otydlighet från läkaren vid informationstillfället 

vilket leder till att både patient och närstående inte uppfattar samtalet som ett 

brytpunktsamtal. I 16% av registreringarna vet inte sjuksköterskan som registrerar om 

brytpunktssamtal genomförts. Detta kan bero på att brytpunktssamtal inte alltid 

dokumenteras under korrekt sökord i journalen.  

Vi ser att det gjorts registreringar även inom ordinärt boende (10st), men vi kan inte 

jämföra det med antal avlidna i hemmet då dessa data inte är tillgänglig. 

Åtgärd: Under 2022 infördes palliativa ombudsträffar för sjuksköterskor och 

undersköterskor där även chefer bjuds in. Dessa träffar anordnas på respektive område 

och har en bestämd agenda där bland annat palliativa registret är en stående punkt. 

 

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ) 

Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. En tydlig 

struktur i omvårdnaden bygger på observation av BPSD, analys, omvårdnadsåtgärder 

samt utvärdering av insatta åtgärder så att rätt vård kan ges till patienten. Därför 

används verktyget även till de som inte har diagnos demens men registreras inte då i 

registret 

Antalet registreringar har minskat påtagligt under de senaste åren, en bidragande faktor 

kan ha varit att nyckelpersoner för BPSD-registreringarna har bytt tjänst eller slutat. 

Under hösten 2021 utbildades en sjuksköterska och en undersköterska till certifierade 

BPSD-utbildare. Dessa utbildare har under året 2022 gjort stora utbildningsinsatser för 

chefer , legitimerad personal samt omvårdnadspersonal kring BPSD. Även BPSD ombud 

har valts ut på samtliga enheter för att vara ett extra stöd till sina kollegor mm.  
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Registreringarna har ökat med ca 28% sedan 2021, även om det i antal inte är många 

endast 4 stycken fler så hoppas vi på en positiv trend kommande år,  i och med fortsätta 

insatser kring BPSD.  

 

 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 
2010:659 3 kap. 3 § 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och 
vårdskador ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när 
resultatet av vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om 
bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av 
åtgärder och prioritering av insatser.  
 
Det har gjorts 2 anmälningar till Läkemedelsverket utifrån tillbud med medicintekniska 
produkter. Ingen patient skadades. 

Två händelser har efter utredning av MAS gått vidare till IVO som anmälan om lex Maria. 

o En av händelserna handlade om en vårdskada i form av ett fot/trycksår 
som inte hade kommunicerats till sjuksköterskan, såret hade snabbt 
försämrats och sårinfektion uppstod.  I utredningen framkom bristande 
kommunikation och brister i dokumentationen. IVO har i ännu inte 
inkommit med svar i ärendet.  
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o Den andra händelsen handlade om en person som hade fallit frekvent och 
ådragit sig en skallskada. Fick påtagliga gångsvårigheter, yrsel osv. Fokus 
hamnade på behov av annat boende och den medicinska bedömningen 
blev fördröjd. I utredningen framkom bland annat brister i 
sjuksköterskekontakt och brister i uppföljning av fallrapporterna. 
Fallrapporternas utformning gav inte heller någon vägledning hur de ska 
följas upp med avseende på orsak till fallet.  IVO har i detta fall bedömt att 
vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser 
som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada och därav 
avslutat ärendet.  

Vidtagna åtgärder:  

- Heldagsutbildning i Klinisk bedömning för sjuksköterskor och undersköterskor 
- Fallrapporternas utformning har förbättrats så utredningsdelen vägleder till en 

bättre analys av eventuella orsaker till fallet.  
- I journalsystemet har det lagts till en mall för att förtydliga dokumentationen kring 

sår och trycksår.  
- Utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal: Vitala parametrar, Trycksår och 

trycksårsförebyggande åtgärder. Kvalitetsansvarig sjuksköterska har hållit i 
utbildningarna.  

 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en 
naturlig del av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och 
proaktiva perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att 
minska oönskade variationer stärks patientsäkerheten.  
 
Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar skall genomföras minst 1 gång per år eller vid behov på 
särskilda boenden för äldre samt de som har stöd med sin läkemedelshantering via 
kommunal primärvård. Processer finns beskrivna i ViS-dokument om hur 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras. 
 
Cosmic LINK 
Under 2022 infördes ett nytt system för säker informationsöverföring mellan regionen och 

länets kommuner Cosmic LINK, tidigare Prator. Detta används för samverkan samt 
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samordnad individuell plan (SIP), när den enskilde har behov av stöd och samordning i 

samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
NPÖ - Nationell patientöversikt  

En tjänst som möjliggör att de olika vårdgivarna, med patientens samtycke, får 

direktåtkomst till varandras journaluppgifter. Målsättningen är att effektivisera 

informationsöverföringen och minska administrationen. 

QPR ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

Webbaserat verktyg som vi använder för att strukturera, beskriva och samla alla våra 
processer, rutiner och allt övrigt som ingår i ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.  

Läkemedelshantering  

En extern granskning av läkemedelshanteringen ska göras årligen och avtal har 

upprättats med apotekare. Granskning genomfördes 2022. Rapporterna ger underlag för 

kvalitetshöjande förbättringar i läkemedelshanteringen. Genom den årliga kontrollen ökar 

förutsättningarna för en patientsäker läkemedelshantering.   

Digitalt signeringssystem för läkemedel  

Signeringssystemet Alfa e-Läkemedel infördes under 2019. Målsättningen var att 
förenkla och ge en god kontroll över läkemedelshanteringen.  

Journal och dokumentation  

I arbetet mot en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation infördes under 2018 

ICF/KVÅ i dokumentationssystemet enligt socialstyrelsens riktlinjer.  

ICF står för Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 

Gemensamma begrepp och termer för att beskriva funktionstillstånd, sätta mål, bedöma 

behov och följa resultat. KVÅ är klassifikation av vårdåtgärderna. Målet är att urvalet ska 

kunna användas i strukturerad dokumentation, samt vid insamling av underlag till 

nationell statistik eller öppna jämförelser.  

Omvårdnadspersonalen har utbildats i social dokumentation och dokumenterar också i 

VIVA.  

Kvalitetsregister 

Vård och omsorg använder sig att kvalitetsregister i syfte att bidra till den nationella 

kunskapsbasen men även i syfte att främja systematiskt arbetssätt i stöd av identifiering 
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av risker hos patienter. Användningen av kvalitetsregister har förbättrats något under 

året men fortsatt arbete behövs. 

 
Senior Alert 

Senior alert är ett nationellt register som kan användas som verktyg för att arbeta 

preventivt genom att identifiera risker så som undernäring, trycksår, fall och ohälsa i 

munnen. När en risk har upptäckts dokumenteras detta i journalsytemet, en vårdplan 

upprättas och de insatta åtgärderna ska sedan följas upp och utvärderas. 

Riskbedömningar med hjälp av Senior alert görs i teamet enligt fastställd rutin. Genom 

att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetssättet, risken för 

vårdskador minskar och därigenom förbättras patientsäkerheten.  

Palliativa registret 

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där man som vårdgivare kan 

registrera hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i 

livets slut för den enskilde och dess närstående. Resultatet kan användas för att se vad 

som behöver förbättras. Forskning bedrivs också från resultaten i registret.  

BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens  

Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. En tydlig 

struktur i omvårdnaden bygger på observation av BPSD, analys, omvårdnadsåtgärder 

samt utvärdering av insatta åtgärder så att rätt vård kan ges till patienten. Därför 

används verktyget även till de som inte har diagnos demens men registreras inte då i 

registret 

 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan 
människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet 
förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
Vårdgivare ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse 
ska vårdgivare uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka 
negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Verksamhetschefen 
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ansvarar för riskbedömning i samband med organisationsändringar, inrapporterade 
allvarliga avvikelser och med bakgrund i synpunkter och klagomål. Verksamhetens 
ledningssystem innehåller rutiner som fortlöpande analyseras och uppdateras. 
 

Pandemin - Covid-19  

Pandemins påverkan på våra verksamheter och patientsäkerheten varierade under året i 
takt med samhällspridningen. En hög samhällsspridning av covid-19 medförde en ökad 
personalfrånvaro i mitten av december 2021 och under perioden januari – februari 2022 
drabbades tre äldreboenden och två LSS-boenden av covid-utbrott, i måttlig omfattning. 
Det var en högre grad av insjuknande vårdtagare i ordinärt boende också under den 
tiden. Ett mindre utbrott uppkom igen på ett boende i slutet av mars. Under våren och 
sommaren var det låg risk och lugnt, samhällsspridningen var låg. Under tidig höst en 
kort period med ökad smittspridning igen, vilket påverkade enstaka vårdtagare i ordinärt 
boende men inget av äldreboendena. I december ökade återigen samhällsspridningen 
och personalfrånvaron blev högre igen på vissa enheter. Enhetschefer gjorde 
riskbedömningar och vidtog åtgärder för att minska risken för hög personalfrånvaro som i 
sin tur riskerar patientsäkerheten.  Det som skiljer utbrotten mot tidigare år är att de 
flesta patienterna som insjuknade endast blev lätt/måttligt påverkade. Det var endast 
enstaka personer som behövde sjukhusvård. Vaccineringarna som genomförts 
regelbundet de senaste två åren har gett god effekt mot svår sjukdom och död.  

Beredskapen för att möta riskerna med den ökade samhällsspridningen av covid-19 har 
varit god under hela året. Covid-utbrotten hanterades enligt rutin i nära samarbete med 
Vårdhygien och därav kunde de begränsas i sin omfattning relativt fort. Enheterna har 
under hela året, i enlighet med gällande riktlinjer från vårdhygien och smittskydd, använt 
Source Control, d.v.s. munskydd för att skydda vårdtagaren i förebyggande syfte och 
skyddsutrustning vid vård av de som har misstänkt/konstaterad Covid-19. 

Personalen har goda kunskaper om hur man ska agera för att minska risken för 
smittspridning, de flesta har varit väl insatta i hur och när skyddsutrustning ska 
användas, andra har behövt lite stöd. När  restriktionerna ute i samhället togs bort under 
våren och smittspridningen avtog så noterades en något sämre följsamhet till de regler 
som vi inom vården hade kvar kring munskydd och hygienrutiner, vilket medförde behov 
av lite extra uppmaningar.   

Arbetet med att förhindra smittspridning har periodvis varit en stor utmaning framförallt 
på avdelningar med vårdtagare som har en nedsatt kognition. Det har också varit ett 
omfattande arbete för enhetscheferna och legitimerade med tidskrävande 
smittspårningar och provtagningar vid varje utbrott vilket sannolikt har påverkat hur man 
kunnat prioritera det kvalitetsutvecklande arbetet.  
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Under perioder med stor risk för hög personalfrånvaro, eller på enheter med pågående 
utbrott har enhetschefen riskbedömt och i samråd med MAS och Vårdhygien har man 
tillfälligt utökat skyddet för personalen. Då har alla på enheten haft både visir och 
munskydd under hela arbetspasset under en period,  vilket man upplevde hade en 
märkbart god effekt.  

 
Vårdens övergångar 
Ett ansträngt läge inom Regionen ger följdverkningar i kommunen med fler patienter som 

skrivs ut snabbt och därmed ökat behov av korttidsplatser och en trygg organisation. Mer 

avancerad hemsjukvård förekommer allt oftare i hemmiljö, vilket ökar kravet på god 

patientsäkerhet i kommunen. 

 

Läkarbesök och läkemedelsgenomgångar 

Sjuksköterska ansvarar för att patienten får träffa läkare när behov uppstår. 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom särskilt boende för äldre har ett gemensamt 

ansvar med patientansvarig läkare att säkerställa så patienten får sina årliga läkarbesök 

och läkemedelsgenomgång. Under 2022 har det dock varit flertalet patienter som inte fått 

sin årliga läkemedelsgenomgång p.g.a. olika hinder i den regionala primärvården. Dessa 

brister har hanterats i samverkan med vårdcentralen och åtgärder har vidtagits.   

 
Hjälpmedel 

 Årlig uppföljning av elrullstolar 
 Halvårsvis inspektion av lyftselar 
 Årlig besiktning av personlyftar 
 Regelbunden kontroll av enheternas egna medicintekniska produkter 

Ovanstående rutiner har genomförts fullt ut på i stort sett alla enheter.  

Pandemin och läget i världen påverkar tillgången på komponenter till olika typer av 
medicintekniska produkter såsom arbetsstolar och rullstolar. I samverkan med 
kommunernas hjälpmedelscentral, Hjälpmedel Uppsala Län, har olika strategier använts 
för att säkerställa tillgången på hjälpmedel till patienterna. På det stora hela har dock 
hjälpmedelsförsörjningen fungerat. Inga avvikelser avseende hjälpmedelsleveranser har 
inkommit. 
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Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande 
arbetet inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att 
förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet 
och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och 
säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  
 

Journalgranskning i dokumentationssystemet Viva genomförs av MAS och MAR 

tillsammans med dokumentationsgrupp. Det sker fortlöpande i samband med 

avvikelsehantering men det har även genomförts en mer systematisk djupgående 

journalgranskning av 20 journaler vid ett tillfälle under året. De brister som framkommit 

används i utbildningssyfte på kommande forum med legitimerad personal. 

 

Kvalitetshöjande åtgärder 2022 
I utredningen av en avvikelse utförs alltid en riskanalys för allvarlighetsgrad och 
sannolikhet. Flera brister har uppmärksammats just utifrån avvikelser, t.ex. 
introduktionen. Som åtgärd infördes att MAS eller specialistsjuksköterska varit med och 
introducerat nya sjuksköterskor. 
 
Både utifrån resultatet i Nulägesanalysen samt kända utmaningar sedan tidigare har 

olika insatser på enheterna gjorts. Utbildning inom basal omvårdnad såsom: vitala 

parametrar, kompressionslindning, sårvård, patientsäkerhet mm har varit fokus under 

året. Ett annat fokusområde har varit att hitta ett hållbart arbetssätt kring 

riskbedömningar utifrån Senior Alert på de enheter där riskbedömningar brustit. 

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

Syftet med avvikelserapportering är att förbättra arbetsmetoder och förhindra att 
negativa händelser upprepas och risken för vårdskada kan därigenom minska. Det är ett 
led i kvalitetsarbetet med ständiga förbättringar i verksamheten. All personal som arbetar 
inom vård och omsorg är skyldig att rapportera avvikelser samt bidra med 
händelseanalys och åtgärdsbeskrivning. Utredning och analys av avvikelser ska 
genomföras så långt det är möjligt i det multiprofessionella teamet på enheten. Via 
avvikelseutredningarna identifieras såväl patientens egna risker som de organisatoriska 
riskerna, t.ex. kunskapsbrister, bristande följsamhet till rutiner osv.  
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Vid analys av avvikelser ser vi en risk för felkälla p.g.a. okunskap om vad som är en 
avvikelse samt vilken typ av avvikelse det är. Vi ser heller ingen större förändring i antalet 
avvikelser under de senaste åren. 

 

Antal rapporterade avvikelser i avvikelsesystemet som rör hälso- och sjukvård 

Händelse Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 

Läkemedelshändelse 601 681 587 667 

Fallavvikelser 1794 1735 1720 1786 

Medicintekniska 
produkter (MTP) 

13 14 18 15 

Bristande 
omvårdnad 

48 56 43 44 

Bristande 
rehabilitering 

11 17 13 7 

Annan 57 93 66 48 

Summa avvikelser 2467 2503 2381 2567 

 
 
Läkemedelshändelse 
Mål: En patientsäker läkemedelshantering. Ett delmål är att minska antalet avvikelser. .  

Resultat: Antalet avvikelser som rör läkemedelshanteringen har ökat med ca 14% jämfört 
med 2021. Antal uteblivna doser är fortfarande den vanligaste typen av händelse vid 
läkemedelsavvikelser, 67%.  

Förväxlingar av patient står för en liten del av det totala antalet läkemedelsavvikelser 
1,8% (12 st), men något mer än föregående år (8st). Allvarlighetsgraden i de händelserna 
är betydande och det är stor risk för allvarlig vårdskada. Det har dock inte uppstått någon 
vårdskada orsakad av läkemedelsförväxling under 2022  

Analys av resultat: Ökningen av antalet läkemedelshändelser kan visserligen kopplas till 
en periodvis hög arbetsbelastning för delegerad personal, men den kan även bero på en 
ökad medvetenhet att rapportera avvikelserna eftersom vi har lyft ämnet ofta. När det 
gäller förväxlingar påvisar utredningarna på bristande följsamhet till rutinen att kontroller 
mot läkemedelslistan innan läkemedel ges. De gemensamma läkemedelsskåpen på 
SÄBO kan också utgöra en viss säkerhetsrisk.  
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Åtgärd: Handlingsplan för att minska antalet läkemedelsavvikelser kommer att begäras 
in från samtliga enheter. Rutinen för läkemedelsdelegering har reviderats för att 
kvalitetssäkra delegeringsprocessen.  

Fallavvikelser 

Mål: Förekomsten av fall ska årligen minska. 

Resultat: Antal fall i kommunen ligger stadigt runt 1700 fall/år som rapporteras. Ca 50% 
av de som faller har minst ett rapporterat fall till de senaste 30 dagarna. Antalet fall är 
tämligen jämnt fördelat mellan särskilda boendeformer och ordinärt boende. Bland de 
fallrapporter som inkommit efter maj 2022 kan ses att knappt 50% har en aktuell 
fallriskbedömning samt vårdplan med fallförebyggande åtgärder. 

 
Analys av resultat: Målet att minska förekomsten av fall i våra verksamheter saknar 
strukturerat arbetssätt. Visserligen märks en ökning i antal riskbedömningar, vilket är en 
viktig del i att minska fallen, men andra åtgärder finns inte i dagsläget utöver de som 
sätts in efter bedömd fallrisk. Fallavvikelserapporten med tillhörande uppföljningsdel 
förändrades i maj 2022 med syfte att tydliggöra vad som skrivs var och sätta fokus på 
riskbedömningar och vårdplaner kopplade till detta. Ett annat syfte var även att få till 
teamarbetet vid uppföljning av fall samt ge en vägledning för hur utredningen av ett fall 
ska göras. Vi ser en positiv utveckling i hur fallen följs upp och att åtgärder vidtas för att 
förhindra ett upprepande. Det är dock fortsatt otydligt för många hur en fallolycksrapport 
fylls i, men ser att en tydligare struktur gör att ovidkommande information inte behöver 
anges. 

Åtgärd: En arbetsgrupp i länets MAS/MAR-nätverk gällande fallprevention skulle startat 
under hösten, men kom inte igång. Under 2023 behöver vi arbeta mer med det 
fallförebyggande arbetet både inom kommunen och länsövergripande. Fallprevention 
behöver vara en integrerad del av all hälso- och sjukvård och röra alla professioner som i 
sitt arbete träffar patienterna.  

SÄBO 
SoL/LSS 

910st
 51%

Ordinärt 
boende 
876st
 49%

FALL PER BOENDEFORM
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Bristande omvårdnad 

Mål: Minska antalet händelser som orsakar brister i omvårdnaden och kan leda till 
vårdskada 

Resultat: ca 1/3 av dessa avvikelser var en SoL-avvikelse som hamnat i fel kategori av 
rapportören. Av de kvarvarande avvikelserna handlade nära hälften om uteblivna HSL-
insatser, oftast såromläggningar,  p.g.a. brister i planering och utebliven inbokning av 
nästa besök. 1/3 handlade om felaktigt utförda HSL-uppgifter t.ex. ej följt vårdplanen.  

Analys av resultat: Det framkommer tydligt en svårighet att skilja på en HSL-avvikelse 
och en SoL-avvikelse vilket kan ge missvisande statistik i våra rapporter. Antalet 
uteblivna hsl-insatser pga ej inbokade besök kan ha flera orsakssamband. Hög 
arbetsbelastning som gör det svårt att arbeta systematiskt eller okunskap om rutiner 
eller bokningssystemet är några tänkbara.  

Åtgärd : HSL-avvikelsens utformning ska revideras för att göra det lätt att göra rätt. Ett 
strukturerat och systematiskt arbetssätt är ett måste inom all hälso-och sjukvård och för 
det krävs en god arbetsmiljö.  

Bristande rehabilitering 

Mål: Alla patienter med bedömt behov ska få den rehabilitering de har rätt till. 

Resultat: 7 st avvikelser rörande bristande rehabilitering skrevs under 2022, varav en inte 
rörde någon rehabiliteringsinsats. 4 avvikelser skrevs av omvårdnadspersonal eller 
fysioterapeut där det uppmärksammats att träning inte utförts trots bokning i TES eller 
e-signering.  

Analys av resultat: Antalet rapporterade avvikelser rörande rehabilitering har aldrig varit 
många, och har sjunkit sedan 2021. Förklaringen kan ses i en kombination av 
underrapportering, låg bemanning, hög arbetsbelastning. Hur mycket träning som kan 
erbjudas i ordinärt boende beror på flera faktorer som kan vara svåra att styra över; 
geografiskt avstånd, bemanning, ärendeflöde. Inom kommunal primärvård ligger inte 
fokus på specifik rehabilitering utan på att integrera rehabiliteringen/habiliteringen i 
vardagen, det är ändå viktigt att de som har bedömt behov av rehabiliterande insatser får 
dessa. 

Åtgärd: Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård fastställdes efter 
sommaren för att ge en tydligare vägledning kring vad som är 
arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvar i kommunens vård och omsorg. I riktlinjen finns 
beskrivet vad som gäller för specifik rehabilitering. Samtliga hemtjänstområden har 
tillgång till fysioterapiassistenter som även jobbar med trygg hemgång vid utskrivning 
från slutenvården.  
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Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
 
Medborgare kan lämna klagomål och synpunkter via Medborgarservice eller direkt till 
enheten. Ärenden rörande hälso- och sjukvårdsområdet hanteras och utreds av MAS. 
Alla inkomna synpunkter sammanställs i ett avsett dokument som verksamhetschef för 
vård och omsorg ansvarar för.   

Tre synpunkter som rör hälso- och sjukvårdsområdet har under året hanterats av MAS. 
De har inkommit muntligt från närstående till patienter som vistats i särskilt boende. 
Synpunkterna handlade om avsaknad av ankomstsamtal med sjuksköterska, upplevelsen 
av bristande uppföljningar av hälsostatus, sårstatus,  bristande omvårdnadsinsatser då 
behov ökat, oro för trycksår, undernäring, covidsmitta osv.   

Patientnämnden i länet ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda 

patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Inga ärenden från 

patientnämnden har inkommit under 2022. Klagomål som inkommit via IVO kommer till 

verksamhetschef och/eller MAS som sedan redovisar detta för utskottet i kommunen. 

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under 2022. 
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Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 
flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 
förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 
förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som 
resiliens.  
 

De utmaningar som identifierades i Nulägesanalysen var till viss del redan kända. 

Insatser har påbörjats under 2022 och kommer att fortgå under 2023. Det 

Nulägesanalysen visade på var: 

 Bristande kunskap kring vad som är en vårdskada 

 Behov av att stärka teamsamverkan 

 Bristande avvikelsehantering 

 Säkerhetskulturen ser olika ut för olika enheter 

 Resurs- och tidsbrist 

 De som jobbar närmast patienten har för låg kunskapsnivå 

 Bristande introduktion 

Utifrån identifierade områden har en handlingsplan upprättats.  

 

Samtliga enhetschefer har under 2022 gått en utbildning om patientsäkerhet och 

kvalitetsledning som gett en grund för fortsatt arbete. Under 2023 går samtlig legitimerad 

personal en förkortad variant av samma utbildning.  
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Under 2022 tog arbetet mot ökad patientsäkerhet fart med införandet av både 
Specialistsjuksköterskor med ansvar för kvalitetsutveckling samt MAR-tjänst. 
Utbildningsinsatser på enheterna har kunnat genomföras i högre utsträckning då 
sjuksköterskor inte behövt ta tid från ordinarie arbetsuppgifter. Stort fokus har legat på 
att uppdatera befintliga rutiner och skapa några nya för att stärka det arbetet. En viktig 
del är att få till gemensamt utbildningsmaterial för bland annat utbildning kring trycksår 
och delegering. IVO’s granskning av alla kommuners särskilda boenden under 
pandemiåren visar att implementeringen av rutiner inte når ut och det behöver vi fortsatt 
arbeta med under 2023. 
 
Område Mål Planerade åtgärder/aktiviteter Egenkontroll 

Patient-
säkerhet 

Öka 
kunskap om 
inträffade 
vårdskador 

 Legitimerad personal går utbildning i 
patientsäkerhet 

 Specialistsjuksköterska fortsätter 
utbildning kring patientsäkerhet för 
omvårdnadspersonal 

 Nya chefer ska gå Socialstyrelsens 
webbutbildning om säker vård. 

Journalgranskning 
Avvikelser 

Fall- 
prevention 

Ta fram ett 
systematiskt 
arbetssätt 
för att 
förebygga 
fall 

Arbetsgrupp planeras med representanter för 
länets MAS och MAR’ar i syfte att arbeta fram 
ett gemensamt material för att tidigt upptäcka 
fallrisker. Fortsatt arbete i kommunen utifrån 
det. 

Avvikelsesystemet 

Läkemedels-
hantering 

Minskat 
antal 
läkemedels-
avvikelser 

Handlingsplan inhämtas från varje enhet för att 
minska läkemedelsavvikelserna. Fortsatt 
implementering av delegeringsrutinen. 

Avvikelsesystemet 

Avvikelser Ökad 
kunskap om 
vad som är 
en avvikelse 

Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om 
vad som är en avvikelse och hur en avvikelse 
ska skrivas. Revidering av avvikelsemallen för 
HSL-avvikelser för att förenkla för personal och 
lättare kunna få statistik. 

Avvikelsesystemet 

Risk-
bedömningar 

Antalet 
riskbedömni
ngar ska öka 

Riktade insatser för ökad riskbedömning 
fortsätter och utökas till fler enheter. Målet är 
att alla ska få riskbedömning enligt rutin. 
Specialistsjuksköterskor fortsätter utbilda och 
MAS och MAR lyfter vikten av riskbedömning i 
alla forum. 

Senior Alert, 2 ggr/år 

Trycksår Minskat 
antal 
trycksår 

Utbildning till personal inom vård och omsorg 
gällande trycksårsförebyggande åtgärder. 

Senior Alert 
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Palliativ vård God palliativ 
vård 

Implementera ViS-rutin och lokal rutin för 
palliativ vård. Registrering i palliativa registret, 
upprättande av palliativ vårdplan 

Palliativa registret 
Journalgranskning 

Vård-
relaterade 
infektioner 

Minskad 
användning 
av 
antibiotika 

Den ökade användningen behöver 
uppmärksammas i samverkan med 
vårdcentralen för att gemensamt kunna arbeta 
för att minska behovet av antibiotika 
Sjuksköterska och läkare behöver bli medvetna 
om behovet av att minska 
antibiotikaanvändningen. samarbetar  

Infektionsregistreringa
r SÄBO 
HALT 

Basala 
hygien- och 
klädrutiner 

Ökad 
följsamhet 
och ökat 
antal 
mätningar 

Regelbundna hygienombudsträffar enhetsvis för 
att arbeta fram ett strukturerat arbetssätt. 

BHK-mätningar 
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Mälardalsrådet • Centralplan 111 20 Stockholm • 08-410 459 10 kansliet@malardalsradet.se • malardalsradet.se 

Varför är det lärarbrist och hur skiljer sig denna inom och 

mellan kommuner? 
 

Mälardalsrådets rapport Lärarbristens förklaringsfaktorer presenterar förklaringar till varför det 

råder lärarbrist inom grundskolan och hur bristen skiljer sig inom och mellan 121 kommuner i 

Stockholm-Mälarregionen. Lärarbristen är en komplex fråga och rapporten bidrar med kunskap 

om vad lärarbristen beror på samt vilka skillnader det finns mellan och inom kommuner. 

 

70 procent av alla grundskolelärare är behöriga 

Eftersom det i första hand är behöriga lärare som anställs studeras andelen behöriga lärare som är 

yrkesverksamma i ett län Andelen behöriga lärare i en kommun eller skola visar alltså hur tillgången ser 

ut. I Stockholm-Mälarregionen är 70 procent av lärarna behöriga.  

 

Närheten till lärosäten  

Situationen och problembilden kring lärartillgången ser olika ut beroende på var i Stockholm-

Mälarregionen vi tittar. Landsbygdskommuner har generellt långt till lärosäten vilket leder till ett lågt 

inflöde av nyexaminerade som i sin tur resulterar i en hög medelålder och hög andel pensioner bland 

lärarna. Kommuner som har nära till lärosäten får ett bättre inflöde och en bättre åldersstruktur. Samtidigt 

är problemet med att utbildade lärare jobbar inom andra yrken mer påtagligt i dessa kommuner. 

 

Enskilda huvudmän har lägre andel behöriga lärare 

I skolor med enskild huvudman är andelen behöriga lärare lägre än andelen behöriga lärare i kommunala 

skolor – så är fallet i 80 procent av kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. Skolor som ligger i 

socioekonomiskt svagare områden har lägre andel behöriga lärare jämfört med skolor i områden med 

bättre socioekonomiska förutsättningar.  

 

Vill du veta mer om rapporten och vårt arbete? Ta gärna kontakt med kansliet! 

 

Maria Nimvik Stern  

Generalsekreterare Mälardalsrådet 

 

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och 

kompetensförsörjning. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en 

dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.  

 

Läs mer på www.malardalsradet.se 
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Lärarbristens 
förklaringsfaktorer
Vad påverkar lärarbristen och hur skiljer sig denna mellan 
och inom kommuner i Stockholm-Mälarregionen?



Sammanfattning

I denna rapport analyseras lärarbristens förklaringsfaktorer - 
varför är det lärarbrist och hur skiljer sig denna mellan kommuner 
och inom kommuner? Rapporten fokuserar på på grundskolan 
för kommuner i Stockholm-Mälarregionen (innefattar 121 
kommuner). Rapporten har tagits fram av Ramboll på uppdrag 
av Mälardalsrådet. 

För att analysera tillgången på lärare används måttet ”Andelen 
lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne” (be-
höriga lärare). Måttet visar alltså andelen av de yrkesverksamma 
lärarna som är behöriga i ett län, en kommun eller en skola. Lo-
giken bakom användningen av detta mått som ett tillgångsmått är 
att skolor/huvudmän i första hand vill anställa behöriga lärare och 
att de i andra hand anställer obehöriga lärare. Alltså visar ande-
len behöriga lärare i en kommun eller skola hur tillgången ser ut. 

Andelen behöriga lärare i Stockholm-Mälarregionen är i 
genomsnitt 70 procent (72 procent i övriga riket). I mindre städer 
och landsbygdskommuner är andelen 65 procent, i storstäder 
och kommuner nära dessa är andelen 72 procent och i större 
städer och kommuner nära dessa är andelen 69 procent. Nedan 
sammanfattas de identifierade förklaringsfaktorerna till dessa 
värden och skillnaderna mellan dem.

Skillnader i lärartillgång mellan kommuner
Lärarnas åldersstruktur skiljer sig mellan kommunerna i 
Stockholm-Mälarregionen. Åldersstrukturen påverkas av olika in- 
och utflöden vilket i sin tur påverkar tillgången.

• Mindre städer och landsbygdskommuner (till exempel 
Hällefors och Nyköping) har relativt högt inflyttningsnetto av 
lärare. Samtidigt har de högt utflöde i form av pensioner och 
lågt inflöde av nyexaminerade. 

• Storstäder och kommuner nära dessa (Stockholm) har hög 
inflyttning men också hög utflyttning av lärare. Samtidigt 
har de högt inflöde av nyexaminerade och relativt låg andel 
pensionsavgångar. Detta leder till en jämförelsevis låg 
genomsnittsålder. 

• Större städer och kommuner nära dessa (till exempel 
Örebro och Västerås) liknar mindre städer när det kommer 
till flyttnetto och liknar storstäder när det kommer till andel 
pensionsavgångar. 



Söktrycket till lärarutbildning (cirka 1,3 sökande per plats) samt 
examinationsgraden för lärarutbildning (cirka 55 procent) är 
relativt låga vilket påverkar lärarförsörjningen. Om exempelvis 
examinationsgraden hade ökat från 55 till 60 procent de 
senaste fem åren hade andelen behöriga lärare i Stockholm-
Mälarregionen varit 74 procent i stället för dagens 70 procent. 
Potentialen kopplad till ökad examinationsgrad är störst i mindre 
städer och landsbygdskommuner. 

Tillgången på lärare är bättre i kommuner som ligger nära ett 
lärosäte. I kommunerna med kortast avstånd till närmaste 
lärosäte (0–19 minuter med bil) är andelen behöriga lärare 72 
procent. I kommunerna där resvägen är som längst (60+ minuter 
med bil) är motsvarande andel 64 procent.

Bland de med lärarutbildning arbetar 78 procent inom läraryrket, 
7 procent inom andra skolyrken och 15 procent inom helt 
andra yrken. Framför allt är det personer med praktisk-estetisk 
lärarutbildning samt ämneslärarutbildning som arbetar inom 
helt andra yrken. Om exempelvis hälften av dem som arbetar 
med helt andra yrken skulle ansluta till lärarkåren och ersätta 
obehöriga lärare skulle andelen behöriga lärare stiga med cirka 
tolv procentenheter – från cirka 70 till cirka 82 procent. Ökningen 
hade i det scenariot varit störst i storstäder och större städer då 
det i dessa områden finns störst andel utbildade lärare utanför 
läraryrket. 

Kommuner med högre skatteintäkter har högre lärarlöner och 
högre andel behöriga lärare. Detta samband är tydligt inom de 
flesta län då kommuner med bättre ekonomiska förutsättningar 
också har högre andel behöriga lärare. Kommuner med högre 
lärarlöner har högre skatteintäkter och högre andel behöriga 
lärare. Kommuner med högre andel behöriga lärare är också i 
snitt mer attraktiva baserat på SCB:s medborgarundersökningar. 

Skillnader i lärartillgång inom kommuner
I skolor med enskild huvudman är andelen behöriga lärare 
lägre än andelen behöriga lärare i kommunala skolor – så är 
fallet i 80 procent av kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. 
Skolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden har lägre 
andel behöriga lärare jämfört med skolor i områden med bättre 
socioekonomiska förutsättningar.   



Diskussion
Tillgången på lärare skiljer sig mellan Stockholm-Mälarregionens 
kommuner och län. Många av skillnaderna kan förklaras av 
de mått som analyserats i denna rapport men långt ifrån alla. 
Resultaten på kommunal och lokal nivå indikerar en konkurrens 
mellan kommuner och skolor av behöriga lärare. Kommuner 
med bättre ekonomiska förutsättningar och skolor i områden 
med bättre socioekonomiska förhållanden lyckas bättre i denna 
konkurrens.

Situationen och problembilden kring lärartillgången ser olika 
ut beroende på var i Stockholm-Mälarregionen det gäller. 
Landsbygdskommuner har generellt långt till lärosäten vilket 
leder till ett lågt inflöde av nyexaminerade vilket leder till en hög 
medelålder och hög andel pensioner bland lärarna. Kommuner 
som är stora har nära till lärosäten och får på så vis ett bättre 
inflöde och en bättre åldersstruktur. Samtidigt finns här i högre 
grad problemet med utbildade lärare utanför yrket. 

I och med att det finns olika typer av förklaringsfaktorer kopplat 
till lärarbristen finns också många olika typer av lösningar. 
Denna rapport går inte in på djupet på olika lösningsförslag, 
utan ska ses som en övergripande kartläggning av lärarbristens 
förklaringsfaktorer. Det ska också tilläggas att det finns många 
nyanser i frågeställningen som inte analyseras i denna rapport – 
exempelvis hur utvecklingen sett ut över tid, vilken påverkan som 
lärarnas upplevelser om karriärmöjligheter har, frågor som berör 
lärarnas arbetsmiljö, hur det skiljer sig mellan ämnen och hur det 
ser ut för gymnasieskolan.     



Innehåll
1. 1. Inledning 6
 1.1 Hur har analysen genomförts? 6
 1.2 Definitioner och förklaringar 8
 1.3 Rapportens disposition 9
2. Tillgången på lärare 10
2.1 Andelen behöriga lärare skiljer sig mellan ämnen och olika årskurser 11
2.2 Andra utfallsmått 12
3.	 Lärarkårens	demografiska	struktur	 16
4. Lärosätenas lokalisering och effektivitet 19
4.1 Söktryck och examinationsfrekvens 19
4.2 Närheten till lärosäte 25
5.	 In-	och	utflöden	av	lärare	mellan	kommuner	 27
6. Yrkesbytare 33
6.1 Yrkesbytares påverkan på tillgången 36
7.	 Ekonomi	och	attraktivitet	 38
8.	 Skillnader	inom	kommuner	 41
8.1 Enskild eller kommunal huvudman 41
8.2 Socioekonomiska grupper 42
9. Samlad bedömning 45
9.1 Sammanställning länsvis genom index 45
9.2 Diskussion 50
10. Referenser 53
11. Bilaga 54
11.1 Tillgången på lärare 54
11.2 Yrkesbytare 58
11.3 Övriga tabeller 60



Inledning

66

1. Inledning
Bristen på lärare har under lång tid varit en aktuell fråga som 
engagerar många. Att det de facto finns en brist på lärare är 
det få som motstrider, och rapporterna som vittnar om detta 
avlöser varandra. Området är relativt välutrett och det finns 
många rapporter som tar upp olika delar av de frågeställningar 
som finns kopplat till lärarbristen. Exempelvis tog Skolverket1 
i slutet av 2021 fram prognoser över tillgången och bristen på 
lärare framåt, uppdelat på lärarkategorier. Förutom prognoser, 
som tas fram av Skolverket men också av andra aktörer, finns 
analyser av lärare utanför yrket, hur lärarutbildningen fungerar 
på universiteten (flyttkedjor, genomströmning m.m.), studier 
om huruvida lärarens egenskaper har påverkan på barnens 
skolresultat och så vidare. Sammantaget är det en välstuderad 
fråga, vilket också är rimligt givet att enbart grundskolelärare 
är Sveriges tredje största yrkesgrupp med 108 000 sysselsatta.2

I denna studie analyseras tillgången på lärare och vad 
som förklarar att tillgången ser ut som den gör. Analysen 
genomförs dels för att det inte är gjort tidigare, dels för 
att ge insikter till förklaringsfaktorer för att i senare led 
kunna utforma och ta fram lösningar kopplat till faktorerna. 
Tillgången på lärare har analyserats utifrån ett geografiskt 
perspektiv med följande övergripande frågeställningar:
  

• Varför är det lärarbrist?
• Finns det skillnader mellan kommuner? I så fall varför? 
• Finns det skillnader inom kommuner? I så fall varför? 

Dessa med flera frågeställningar analyseras i denna rapport. 
Analysen genomförs enbart för Stockholm-Mälarregionen 
och enbart för grundskolan. Vilka kommuner som ingår i 
Stockholm-Mälarregionen redovisas i bilagan del 11.3. Analysen 
är kvantitativ och bygger inte på några intervjuer. Under genom-
förande av uppdraget har dock Ramboll haft flertalet workshops 
och arbetsgruppsmöten med Mälardalsrådet och dess medlemmar 
för att få inspel till analysen och resonemang kring resultaten. 
Analysen har tagits fram under perioden hösten 2021 - våren 2022. 

1.1 Hur har analysen genomförts?  
För att analysera tillgången på lärare använder vi måttet ”Andelen 
lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne” 
(fortsättningsvis ”Behöriga lärare”) vilket är ett mått som tas fram 
av Skolverket. Måttet visar alltså andelen av de yrkesverksamma 
lärarna som är behöriga i ett län, en kommun eller en skola. 

1 Skolverket (2021) ”Lärarprognos 2021 – Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över 
behovet av förskolelärare och olika lärarkategorier
2 SCB (2021), Snabba fakta, Yrken i Sverige
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Logiken bakom att använda detta mått som ett tillgångsmått är att 
skolor/huvudmän i första hand vill anställa behöriga lärare och 
att de i andra hand anställer obehöriga lärare. Givet att skolor/
huvudmän agerar så i praktiken speglar andelen behöriga lärare 
i en kommun/skola tillgången på lärare i den kommunen/skolan.  

I bilden nedan sammanfattas det analytiska ramverket för 
studien. Varje del har en påverkan på tillgången på lärare, 
antingen på aggregerad nivå, kommunal- eller länsnivå 
eller skolnivå. Bilden beskrivs i punktform nedan. 

1. Det första steget som påverkar tillgången på lärare är 
antalet personer som väljer att söka in på lärarutbild-
ningen och hur många utbildningsplatser som finns. Är 
det många som söker in till lärarutbildningen och det 
finns många platser så blir tillgången på sikt högre.

2. I nästa steg krävs det att de som påbörjar en lärarut-
bildning också slutför den. Är det en hög andel som 
slutför lärarutbildningen blir tillgången högre.   

3. I nästa steg krävs det att utbildade lärare också väljer att 
arbeta som lärare. Om en hög andel av de utbildade lärarna 
också väljer att arbeta som lärare blir tillgången högre. 

4. För de utbildade lärarna som också väljer att arbeta som lärare 
kommer sedan valet var man ska arbeta och bo. Kommunatt-
raktivitet i kombination med individens preferenser påverkar 
tillgången för olika kommuner. Samma sak gäller inom kom-
munen när lärare väljer vilken skola de föredrar att arbeta på. 

5. Slutligen påverkar också lärarnas demografi tillgång-
en. Är det till exempel en hög andel äldre lärare i en 
kommun så kommer många snart gå i pension vilket 
således kommer påverka tillgången negativt.  
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1.2	 Definitioner	och	förklaringar		
Nedan definieras och förklaras begrepp som, i 
varierande grad, löpande används i denna rapport.
 

• Behöriga lärare – Avser måttet andel lärare med lärarlegitimation 
med behörighet i minst ett ämne3. Detta är det mest använda 
måttet och benämns löpande som behöriga lärare.  

• Tillgång (på lärare) – I denna rapport används måttet 
”Behöriga lärare” för att uppskatta tillgången på lärare. Alltså 
är dessa att betrakta som synonymer i denna rapport.   

• Utbildade lärare – Avser personer som har en lärarutbildning 
enligt SUN, men inte nödvändigtvis arbetar med ett läraryrke. 
Beroende på vilken analys som avses är urvalen lite olika. 
Detta framgår i respektive kapitel.  

• Pedagogisk utbildning – Avser alla pedagogiska 
utbildningar, även de på gymnasial nivå. Lärarutbildning 
är en underkategori i den bredare kategorin, pedagogisk 
utbildning. De pedagogiska utbildningar som är 
vanligast förekommande i rapportens analyser är:  

– 15G (Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar) 
– 15H (Ämneslärarutbildning, allmänna ämnen) 
– 15S (Speciallärarutbildning) 
– 15P (Utbildning för lärare i praktiskt-estetiskt ämne) 
– 15V (Yrkeslärarutbildning) 

• Korrelation – Avser samband mellan två variabler. Korrelation 
anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två 
variabler. Korrelationen anges med en korrelationskoefficient 
som kan variera mellan -1,0 och +1,0. Är korrelationen +1,0 
så hänger variablerna helt samman, d.v.s. är ena variabeln hög 
är också den andra det. Om korrelationen är 0,0 finns inget 
samband alls.   

• Regression – Regression är mycket likt korrelation, men 
i stället för att se hur två variabler samvarierar visar en 
regression hur flera variabler samvarierar med en viss variabel. 
  

• FA-region – Avser funktionella arbetsmarknadsregioner. I 
bilagan del 11.3 redovisas vilka kommuner som ingår i 
respektive FA-region.  

• Kommungrupper – Resultaten aggregeras i vissa 
fall på kommungrupper (till exempel ”större 
städer” eller ”landsbygdskommuner”) enligt SKR:s 
kommungruppsindelning, se bilagan del 11.3 för detaljer. 

3 Skolverket (2021) ”Krav för att få behörighet att undervisa”. 
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Mer om måttet ”behöriga lärare” 
Legitimationskrav för att få undervisa inom skola och förskola 
infördes 2011 med syftet att säkra och höja kvaliteten på lärare 
och förskollärare, samt för att tydliggöra det yrkesansvar som 
legitimerade lärare och förskollärare har. Enligt skollagen ska alla 
lärare och förskollärare sedan i juli 2015 ha en lärarlegitimation för 
att få undervisa och betygsätta elever.4 För att bli behörig som lärare 
krävs en behörighetsgrundande lärar- eller förskollärarexamen, och 
examensinnehållet avgör vilka behörigheter som lärarlegitimationen 
omfattar. Experter inom skolvärlden är i hög grad eniga om de 
positiva effekterna av kraven på legitimation och kraven för 
behörighet. Lärarnas Riksförbund menar till exempel att ett 
behörighetskrav och kravet på lärarlegitimation är en förutsättning 
för god undervisning. De pekar även på vikten av att sätta höga 
krav på lärare som ett medel för att kunna höja attraktiviteten i 
yrket och, i förlängningen, locka till sig kompetenta personer som 
undervisar.5 Även lokala lärarförbund har en positiv inställning till 
lärarlegitimation och menar att det fyller ett kvalitetssäkrande syfte.6

1.3 Rapportens disposition  
Först studeras tillgångsmåttet, d.v.s. andelen behöriga lärare. Vi 
redovisar hur måttet förhåller sig till andra variabler, hur det 
sett ut över tid och hur det skiljer sig mellan ämnen. Sedan 
redovisas de olika förklaringsvariablerna, beskrivna ovan. 

4 SFS 2010:800 Skollagen
5 Lärarnas Riksförbund (2018). ” Lärarlegitimation var en nödvändig reform”
6 Sveriges Radio (2010). ”Lärarförbundet positiva till lärarleg”
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2. Tillgången på lärare
I detta kapitel redovisas huvudmåttet för denna studie, andel 
behöriga lärare, på olika sätt. Dels analyseras måttet med 
olika geografiska skärningar, dels i förhållande till andra 
tillgångsmått, dels över tid. I efterföljande kapitel analyseras 
förklaringsvariablerna kopplat till andelen behöriga lärare. 
Andelen behöriga lärare i Stockholm-Mälarregionen är i 
genomsnitt 70 procent (72 procent i övriga riket), men det finns 
variationer mellan län och kommungrupper (Tabell 1). I snitt 
är andelen behöriga lärare högre i storstäder och större städer 
och dess närliggande kommuner jämfört med landsbygds-
kommuner, med vissa undantag, till exempel Östergötland. 

Andelen behöriga lärare över tid har generellt varit högre i större 
städer och i kommuner nära en större stad. Den sammantagna an-
delen har ökat över tid. Att andelen ökat över tid beror framför allt 
på implementeringen av lärarlegitimationsreformen och att det tog 
tid innan befintliga lärare ansökte om och fick sin lärarlegitimation. 
Efter den stora ökningen som skedde 2015-2017 har nivåerna 
varit stabila. I storstäder och storstadsnära kommuner kan man 
dock se en svag positiv utveckling under de senaste fem åren. 

Tabell 1. Andelen behöriga lärare uppdelat på län och kommungrupp, Stockholm-Mälarregionen

Figur 1. Andel behöriga lärare uppdelat på kommungrupp, 2015-2021 Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket  
Not: Färger representerar enbart värdet relativt övriga kommungruppers/läns värden i Stockholm-Mälarregionen. 

Källa: Skolverket  
Not: Andelar i denna figur baseras på icke-viktade medelvärden (alla kommuner i en kommungrupp har samma 
vikt oavsett storlek) vilket för att andelen för 2021 inte är exakt samma som i andra figurer. 
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Figur 2. Andel behöriga lärare per ämne, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket  
Not: Andelar avser andel behöriga lärare för lärare som undervisar i ett specifikt ämne. Exempelvis så är 81 
procent av de lärarna som undervisar i svenska behöriga att undervisa i svenska. 

2.1 Andelen behöriga lärare skiljer sig 
mellan ämnen och olika årskurser  
I följande kapitel analyseras framför allt den aggregerade 
tillgången. Vi redovisar här hur andelarna skiljer sig mellan 
ämnen för att ge en inblick i vad som ligger bakom resultaten. 

Andelen behöriga lärare är högst inom ämnena svenska och 
matematik och lägst inom teknik (Figur 2). Som syns nedan 
varierar andelen behöriga lärare mellan de olika ämnesområdena. 
Svenska är det ämne som har minst lärarbrist, men även 
matematik har en relativt sett god tillgång på behöriga lärare. 
Inom de övriga basämnena engelska och framför allt svenska 
som andraspråk, råder det en större brist på behöriga lärare. 
Andra ämnen där en förhållandevis stor andel lärare är behöriga 
är idrott och hälsa, tyska samt flertalet samhällsvetenskapliga 
och naturorienterande ämnen. De praktiskt-estetiska ämnena 
och övriga moderna språk har generellt en mindre andel lärare 
som är behöriga. Störst brist råder det inom teknikämnet, där 
mer än hälften av de undervisande lärarna saknar behörighet. 

Det finns även ytterligare nyanser bakom skillnaderna mellan ämnen. 
I bilagan del 11.1 redovisas hur andelen behöriga lärare skiljer sig 
mellan ämnen och årskurser. Där kan man se att det framför allt 
är inom vissa ämnen som det skiljer sig mellan årskurserna.  
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2.2 Andra utfallsmått  
I denna rapport analyseras som beskrivet ovan andelen 
behöriga lärare som mått på tillgången. I detta kapitel redovisas 
andra mått för att mäta tillgången på lärare, men som valts 
bort som primärt utfallsmått av olika anledningar. 
   
Andel lärare med pedagogisk utbildning
Andelen lärare som har pedagogisk utbildning är också ett relevant 
utfallsmått. Tillgången är snarlik oavsett om vi studerar andel med 
lärarlegitimation eller andel med pedagogisk utbildning (Figur 3). Nedan 
gestaltas den tydliga korrelationen mellan andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen och andelen med lärarlegitimation och behörighet. Med 
andra ord; i kommuner med hög andel behöriga lärare är också andelen 
lärare med pedagogisk högskoleexamen hög. Motsvarande gäller i 
kommuner där andelen lärare med lärarlegitimation är mindre – där 
har också en mindre andel av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. 

I och med att måttet andel behöriga lärare påverkas av implemen-
teringen av reformen är det svårt att dra några slutsatser kring 
förändringen över tid. Därför analyseras nedan (Figur 4) utveckling 
av andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen (vilken 
är högt korrelerad med andelen behöriga lärare). Det skedde en 
uppgång i andelen med pedagogisk högskoleexamen kring åren 
2003-2009 som sedan höll sig på en liknande nivå fram till ungefär 
2015 då andelen minskade för att kring 2019 återigen börja öka. 

Figur 3. Yrkesverksamma lärare uppdelat på andel med lärarlegitimation och andel med 
pedagogisk högskoleexamen

Figur 4. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket  
Not: Figuren innehåller alla kommuner i Sverige då syftet är att visa på sambandet mellan variablerna. 

Källa: Skolverket  
Not: Andelar i denna figur baseras på icke-viktade medelvärden (alla kommuner i en kommungrupp har samma 
vikt oavsett storlek) vilket för att andelen för 2021 inte är exakt samma som i andra figurer.
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Arbetsförmedlingens bedömningar
Arbetsförmedlingens bedömningar av tillgången har många 
brister givet denna rapports fokusområden. Arbetsförmedlingen 
gör mätningar av tillgången för samtliga yrkeskategorier. Man 
låter arbetsgivare och handläggare på Arbetsförmedlingen 
bedöma det aktuella läget. Förmedlingskontoren genomför då 
intervjuer med ett tiotusental arbetsgivare och väger samman 
svaren från dessa intervjuer med kunskap som erhållits från 
den dagliga verksamheten hos Arbetsförmedlingen. Detta 
mått används inte i denna rapport då det är problematiskt 
att skära resultaten på mindre geografiska enheter. 

Antal elever per lärare
Antal elever per lärare är ett relevant mått men har brister givet 
rapportens fokus. Fördelen med måttet är att det visar lärarnärvaron 
på en skola eller i en kommun i snitt. Det måttet inte visar är vilka 
dessa lärare är – det kan både vara behöriga lärare, nästan behöriga 
(till exempel personer som studerat till lärare fast har några poäng 
kvar eller bara inte ansökt om själva legitimationen) eller personer 
som inte alls är behöriga. Måttet visar således inte med samma 
träffsäkerhet tillgången på lärare, utan snarare hur många lärare 
(behöriga eller obehöriga) som huvudmän väljer att anställa. Ramboll 
gör bedömningen att andelen behöriga lärare är ett mer relevant mått.
För att ändå få en inblick i hur antalet elever per lärare ser 
ut, hur det skiljer sig mellan län och hur det relaterar till 
andelen behöriga lärare redovisas nedan en kortare analys 
(Tabell 2). Antalet elever per lärare är i snitt 12,6 i Stockholm-
Mälarregionen. Högst antal finns i Stockholm (13,4) och 
lägst antal finns på Gotland (11,0). Det finns inget samband 
mellan andelen behöriga lärare och antalet elever per lärare 
på länsnivå (det som redovisas i tabellen). Resultaten 
för regionerna kan sammanfattas enligt följande:  

• Södermanland har både relativt låg andel behöriga lärare och 
högt antal elever per lärare.   

• Värmland och Östergötland har båda en hög andel behöriga 
lärare och lågt antal elever per lärare.  

• Gävleborg och Dalarna har relativt låg andel behöriga lärare men 
relativt lågt antal elever per lärare.  

• Uppsala och framför allt Stockholm har högt antal elever per 
lärare och en andel behöriga lärare som ligger nära snittet.  

• Västmanland har en låg andel behöriga lärare men ett relativt lågt 
antal elever per lärare.  

• Gotland ligger på snittet när det kommer till andelen behöriga 
lärare men har lägst antal elever per lärare.  

• Örebro ligger mycket nära snittet i Stockholm-
Mälarregionen för båda måtten. 
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Tabell 2. Andel behöriga lärare och antal elever per lärare uppdelat på län, Stockholm-Mälarregionen

Figur 5. Andel behöriga lärare och antal elever per lärare uppdelat på kommun, kategoriserat på län

Källa: Skolverket  
Not: Färger representerar enbart värdet relativt övriga kommungruppers/läns värden i Stockholm-Mälarregionen. 

Källa: Skolverket  

Studeras måtten andel behöriga lärare och antal lärare per elev inom 
ett län i stället finns för många län ett tydligt mönster – kommuner 
med låg andel behöriga lärare kompenserar för detta genom 
att ha ett lågt antal elever per lärare (Figur 5). Detta framgår av 
korrelationerna som redovisas i figuren nedan. Sambandet är tydligt 
för vissa län, halvtydligt i vissa och obefintligt i somliga. Sambandet 
syns tydligast i Västmanlands län vilket analyseras vidare nedan.   

För att visa på det samband som illustreras i Figur 5 ovan 
skärskådas kommunerna i Västmanland nedan (Tabell 3). 
Det framgår att kommuner med låg andel behöriga lärare 
ofta har ett lågt antal elever per lärare och vice versa. 
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Tabell 3. Andel behöriga lärare och antal elever per lärare uppdelat på kommun i Västmanland

Källa: Skolverket  
Not: Färger representerar enbart värdet relativt övriga kommuners värden i Västmanland.

I majoriteten av länen framkommer mönstret att kommuner med låg 
andel behöriga lärare också har lågt antal elever på lärare. Det kan 
finnas flera förklaringar till detta varav en är att huvudmän kompen-
serar låg andel behöriga lärare med att ha fler lärare. Fortsättningsvis 
kommer måttet antal elever per lärare inte analyseras vidare. I rappor-
tens fortsatta analyser kan man dock ha med sig detta resultat då det 
nyanserar bilden kring hur lärarförsörjningens mekanismer fungerar.  
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3.	 Lärarkårens	demografiska	struktur	
I detta kapitel analyseras lärarkårens demografiska struktur. 
Detta kan dels vara intressant i sig, dels vara relevant kopplat 
till tillgången.7 En hög andel äldre lärare innebär exempelvis att 
många kommer gå i pension i närtid. Det råder stora geografiska 
skillnader avseende åldersfördelning av personer med pedagogisk 
utbildning runt om i Stockholm-Mälarregionen. Figur 6 och Tabell 
4 nedan visar antalet lärare per kommun i åldersgruppen 20-34 år, 
delat med antalet lärare per kommun i åldersgruppen 50-64 år. En 
faktor på 0,5 innebär således dubbelt så många i den äldre gruppen 
som i den yngre gruppen (20-34) jämfört med den äldre (50-64). 
En faktor på 0,10 innebär tio gånger flera i den äldre gruppen jäm-
fört med den yngre gruppen. Ju högre faktor, desto fler unga per-
soner relativt äldre personer med lärarutbildning bor i kommunen. 

Figur 6. Åldersfaktor för respektive kommuns placering, Stockholm-Mälarregionen

Tabell 4. Tabell över de kommunerna i Stockholm-Mälarregionen med högst respektive lägst 
åldersfaktor bland personer med lärarutbildning

Källa: SCB 
Not: Inkluderade pedagogiska utbildningar 15G, 15H, 15S, 15P samt 15V och avser årliga genomsnitt baserat 
på perioden 2016–2018. Analysen baseras på personer med pedagogisk utbildning i stället för personer med 
behörighet p.g.a. datatillgång. Som beskrivet tidigare är dessa två mått högt korrelerade. I analysen över personer 
med pedagogisk utbildning ingår utbildningskoderna.

7 Förutom sista figuren i kapitlet utgår analysen från utbildade lärare (inte nödvändigtvis sysselsatta som 
lärare) boendes i en viss kommun (inte nödvändigtvis sysselsatta i den kommunen de bor i). Detta leder till 
en viss felmarginal för resultaten kopplat till pendling samt utbildade lärare utanför yrket.

Källa: SCB 
Not: Statistiken avser boende i respektive kommun. Åldersfaktor andelen lärare i åldern 20-34 år dividerat med 
andelen lärare i åldern 50-64 år. Ju högre åldersfaktor, desto yngre lärare.
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Tabell 5. Korrelationen mellan kommuntyp och åldersfördelning bland personer med 
lärarutbildning, Stockholm-Mälarregionen

Figur	7. Lärarnas åldersfördelning inom de olika ämnesområdena, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB 

Källa: Skolverket 

Ju större och mer storstadsnära kommunen är, desto större 
andel unga lärare finns det (Tabell 5). Detta framgår i 
tabellen nedan där samma åldersfaktor som använts ovan 
sammanställs per kommungrupp. I större städer utgör den 
yngre åldersgruppen exempelvis 17% av lärarna, medan de i 
landsbygdskommuner med besöksnäring endast utgör 9%.

Åldersfördelningen bland lärare varierar mellan ämnena (Figur 
7). Den vanligaste fördelningen mellan åldrarna är att cirka en 
tredjedel är 50 plus, att cirka 60 procent är 30-49 år och att cirka tio 
procent är under 30 år. Det finns dock vissa ämneskategorier som 
avviker från detta. Det första exemplet är moderna språk där det 
generellt finns en låg andel lärare under 30 år. Det är framför allt 
slöjd och hem- och konsumentkunskap som har hög andel äldre 
lärare. Detta kommer i sin tur leda till stora pensionsavgångar 
under de kommande åren vilket kommer påverka tillgången 
negativt. Övriga ämnen ligger ganska nära snittet med undantag 
för idrott och hälsa som har relativt många unga lärare. 
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Kortare diskussion om resultaten
Resultaten kring lärarnas åldersfördelning kan till viss del förklara 
hur situationen ser ut idag, men framför allt predicera hur lärartill-
gången kommer se ut framåt. I denna rapport har vi inte gjort någon 
form av prognoser, även om vissa resultat indikerar hur situationen 
kommer se ut framåt. I vissa kommuner är andelen utbildade lärare 
som är över 50 år mer än 60 procent medan motsvarande andel i 
vissa kommuner är under 30 procent. Behovet av inflöde av lärare 
till följd av pensionsavgångar ser med andra ord mycket olika ut 
mellan kommuner under de kommande åren. Det övergripande 
resultatet är att det framför allt är landsbygdskommuner som 
kommer ha problem med ett stort antal pensionsavgångar de 
kommande åren. I kapitel 4 och 5 fortsätter delvis analysen kring 
lärarnas åldersstruktur och hur inflödet skiljer sig åt mellan län och 
kommuner. I kapitel 4 analyseras inflödet av lärare från lärarpro-
grammen vid lärosätena och i kapitel 5 analyseras pensionsavgångar 
samt flyttar över kommungränser utifrån ett åldersperspektiv.  
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4. Lärosätenas lokalisering 
och effektivitet
I detta kapitel analyseras lärosätena och deras koppling 
till tillgången på lärare. Dels så påverkar lärosätena (antal 
utbildningsplatser, kvalitet på utbildning osv) antalet lärare 
som examineras på ett år, dels så har deras lokalisering 
betydelse. Dessa två delar analyseras i detta kapitel.
 
4.1 Söktryck och examinationsfrekvens
De fyra lärarutbildningarna utgör sammantaget den största yrkes-
utbildningen på högskolan.8 Idag finns lärarutbildningar vid 26 av 
landets lärosäten. De senaste åren har cirka 12 000 personer årligen 
antagits till någon av landets grundlärarutbildningar, ämneslärarut-
bildningar eller speciallärarutbildningar (Figur 8).9 Antalet för-
stahandssökande till dessa utbildningar har för samma tidsperiod 
varit ca 16 000 årligen. Detta motsvarar ett söktryck på 1,34, vilket 
är lägre än det genomsnittliga söktrycket till högskoleprogram.

I genomsnitt antas årligen cirka 450 till grundlärare-, äm-
neslärare- eller speciallärarutbildningar per lärosäte (Tabell 
6). Vid större lärosäten så som Stockholms universitet och 
Göteborgs universitet är antalet antagna omkring tre gånger 
fler (1 555 respektive 1 370 antagna). Antalet antagna studenter 
är betydligt lägre vid lärosäten med mer specialiserade 
lärarutbildningar, så som Chalmers tekniska högskola och 
Konstfack (i genomsnitt 12 respektive 42 antagna årligen). 

Figur	8. Förstahandssökande och antagna till lärarprogrammen, hela landet.

Källa: Universitetskanslersämbetet, bearbetning av Ramboll
Not: Årligt genomsnitt för åren 2021, 2020, 2019 och 2018 till utbildningarna ämneslärarutbildning, 
grundlärarutbildning eller speciallärarutbildning. 

8 Sedan 2011 finns fyra lärarexamina: förskolelärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och 
yrkeslärarexamen.
9 För tidsperioden 2018-2021.
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Söktrycket, det vill säga antalet förstahandssökande per  
antagen, varierar från 1,81 och 1,05, med ett genomsnitt på 1,34. 
Examinationsfrekvensen varierar också mellan lärosätena. Det 
ovägda genomsnittet för grundlärarutbildningen och special- 
lärarutbildningen är 55 procent, och det vägda genomsnittet (då 
storleken på utbildningarna tagits i hänsyn) är 56 procent. Den 
högsta examinationsfrekvensen är 75 procent och den lägsta är 44 
procent för grundlärare och speciallärare. Examinationsfrekvensen 
för ämneslärare är 37 procent, vilket är den lägsta examinations-
frekvensen för de större utbildningarna mot en yrkesexamen.10

Det finns ett svagt positivt samband mellan söktryck och exami-
nationsfrekvens (korrelationsfaktor på +0.34). Detta följer logiken 
att högre söktryck ofta betyder högre antagningskrav, vilket i 
förlängningen kan ha positiva effekter på genomströmningen. 
Notera att beräkningen av examinationsfrekvensen per lärosäte 
endast inkluderar grundlärarexamen och speciallärarexamen, 
och inte ämneslärare eller yrkeslärare. Som tidigare nämnt är 
examinationsfrekvensen på ämneslärarutbildningen särskilt låg. 

Tabell 6. Lärosäten efter genomsnittligt antal antagna till lärarprogrammen exklusive yrkeslärare, 
2018–2021, hela Sverige

Källa: Universitetskanslersämbetet
Not: Hela landet inkluderas 
i jämförande syfte. Söktryck 
beräknas genom att dividera 
antalet förstahandssökande med 
antalet antagna. Detta baseras på 
statistik för 2018, 2019, 2020 och 
2021 (årligt genomsnitt för dessa 
år). Inkluderade lärarutbildningar 
för söktryck är grundlärare, 
ämneslärare och speciallärare. 
Examinationsfrekvens beräknas 
som andelen nybörjare på 
lärarprogrammen för grundlärare 
och speciallärare 2011/2012 och 
2012/2013 som erhållit examen 
på dessa lärarprogram vid samma 
lärosäte. Samtlig statistik kommer 
från UKÄ, bearbetning av Ramboll. 

10 Universitetskanslersämbetet och SCB (2021) ”Universitet och högskolor: genomströmning på grundnivå 
och avancerad nivå till och med 2019/20.
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I jämförelse med andra utbildningar ligger söktrycket till 
lärarutbildningarna relativt lågt, men högre än utbildningar så 
som den till högskoleingenjör.11 Jämfört med andra relativt stora 
utbildningar, så som sjuksköterskeutbildningen (söktryck på 
ca. 2–2,5) och socionomutbildningen (söktryck på ca. 3,5–4) 
är dock söktrycket till lärarutbildningarna markant lägre. 

Sett till examinationsfrekvensen, som avser’…andelen examinerade 
och kvarvarande inom nominell studietid för programmet plus tre 
år från programstartredovisas efter nybörjare på program’12, är 
de 56 procent som råder för grundlärare- och speciallärarutbild-
ningar markant lägre än för de stora yrkesutbildningarna med 
högst examensfrekvens.13 Bland de stora yrkesutbildningarna är 
examinationsfrekvensen högst bland läkarstudenter och barn-
morskestudenter (90 procent respektive 85 procent). Det finns 
dock andra stora yrkesutbildningar på högskolan med lägre 
examinationsfrekvens. Ett sådant exempel är högskoleingenjör, 
som ligger något lägre än för grundlärare, och civilekonom 
som ligger snäppet högre än de stora lärarutbildningarna. 

Sammantaget är söktrycket något lägre till lärosäten 
belägna i Stockholm-Mälarregionen jämfört med lärosäten 
på andra platser i landet, 1.30 jämfört med 1.35 (Figur 9). 
Examinationsfrekvensen är densamma på 56 procent.

Boendeort och val av studieort
Majoriteten av lärarstudenterna vid ett lärosäte kommer från 
lärosätets närområde, och majoriteten börjar sedan arbeta i 
närheten av lärosätet de studerat på (Figur 10). Som framkommer 
i Mälardalsrådets (2020) rapport Rekrytering till och från högre 
utbildning i Stockholm-Mälarregionen14 bör universitets- och 

11 Universitetskanslersämbetet (2021) ”Söktryck för olika utbildningar”
12 Universitetskanslersämbetet och SCB (2021) ”Universitet och högskolor: genomströmning på grundnivå 
och avancerad nivå till och med 2019/20”.
13 Frekvensen är något högre för speciallärare än för grundlärare, men examinationsfrekvensen för grundlä-
rarstudenter är mer än 10 procent högre än för ämneslärare.
14 Mälardalsrådet (2020). ”Rekryteringen till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen”

Figur 9. Söktryck och examinationsfrekvens för lärarutbildningar, hela Sverige

Källa: Universitetskanslersämbetet
Not: Söktryck baseras på årligt genomsnitt utifrån 2017–2021. Examinationsfrekvens beräknas 
som andelen nybörjare på lärarprogrammen för grundlärare och speciallärare 2011/2012 och 
2012/2013 som erhållit examen på dessa lärarprogram vid samma lärosäte.
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högskoleutbildning ses i lokal-regional kontext. Majoriteten av 
studenter som börjar studera vid ett lärosäte kommer från samma 
FA-region som lärosätet är beläget. Majoriteten av studenterna 
tar också arbete i samma FA-region som lärosätet ligger. Den 
geografiska rörligheten mellan boendeort och lärosäte, och mellan 
lärosäte och arbetsort är lägre i Stockholm-Mälarregionen än i 
övriga landet. Andelen nybörjare som börjar studera till lärare vid 
ett närliggande lärosäte i samma FA-region är cirka 69 procent 
i Stockholm-Mälarregionen jämfört med ca 56 procent i övriga 
landet. Sett till andelen som börjar arbeta i samma FA-region som 
lärosätet är beläget, har siffran för Stockholm-Mälarregionen 
71 procent jämfört med 58 procent för övriga landet.

Figur 10. Rörlighetsmönster för lärarstuderande, i uppdelningen funktionell 
arbetsmarknadsregion.

Källa: SCB
Not: Den geografiska rörligheten mellan boendeort och lärosäte, och mellan lärosäte och 
arbetsort baseras på utbildningskoderna 144 (bokstavskod a, b, c, d, x) 145 (bokstaskod 
a, b, c, d, e, f, g, i, x) 146 (bokstavskod e, g, i, j, k, l, x) samt 147 (bokstavskod a, d, x) vilka 
sammantaget omfattar grundskollärare, ämneslärare och speciallärare.

En högre examinationsfrekvens kan förbättra lärarförsörjningen
Nedan visas potentiell ökning av antalet nyexaminerade lärare 
vid examinationsfrekvens på 100 procent och full antagning 
av förstahandssökande, det vill säga söktryck på 1,0 (Figur 11). 
Med andra ord analyseras ökningen av antalet examinerade per 
år om alla som påbörjar utbildningen också avslutar den, och 
alla som söker in på utbildningen som förstahandsval också 
kommer in. Analysen baseras på hur nybörjare som bor i 
kommuner Stockholm-Mälarregionen samt i andra kommuner 
är fördelade på lärarprogrammen vid olika lärosäten.

En full examinationsfrekvens skulle innebära cirka 86 procent fler 
nyutexaminerade lärare i Stockholm-Mälarregionen årligen. Detta 
är såklart inte sannolikt att någonsin kunna uppfyllas, men det ger 
en indikation på hur stor inverkan examinationsfrekvensen har på 
lärarförsörjningen. Detta kan jämföras med de cirka 29 procent 
fler nyutexaminerade lärare som skulle realiseras vid ett söktryck 
på 1. Då söktrycket till lärarprogrammen redan är lågt i jämförelse 
med andra utbildningar, och att en gallring av sökande kan vara 
nödvändigt för att åstadkomma bättre examinationsfrekvens, så kan 
det diskuteras huruvida ett lägre söktryck (genom att exempelvis 
tillhandahålla fler utbildningsplatser) är ett ändamålsenligt mål.
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I Figur 12 nedan görs samma analys som ovan, men för olika 
typer av kommungrupper i Stockholm-Mälarregionen. Vi ser 
till exempel att en ökad examinationsfrekvens kan ha störst 
effekt på mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. 
Detta för att de som rekryteras från dessa orter tenderar att 
studera vid lärosäten med relativt låg examinationsfrekvens.

I Figur 13 redogörs potentialen vid full examinationsfrekvens 
och full antagning (söktryck på 1) i en regional kontext. Störst 
effekt skulle ökad examinationsfrekvens ha i Dalarnas län (+124 
procent) och Värmlands län (+98 procent). Detta för att studenter 
från dessa orter tenderar att studera vid lärosäten med relativt 
låg examinationsfrekvens. Utifrån ett regionalt perspektiv är 
söktrycket relativt större i Stockholms län och Dalarnas län, vilket 
medför att potentialen är störst i dessa län att genom utökning 
av utbildningsplatser öka antalet nyexaminerade lärare.

Figur 11. Procentuell ökning av antal examinerade per år vid examinationsfrekvens på 100 procent 
och full antagning av förstahandssökande, Stockholm-Mälarregionen och övriga landet.

Figur 12. Procentuell ökning av antal examinerade per år vid examinationsfrekvens på 100 
procent och full antagning av förstahandssökande, efter kommuntyp, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Universitetskanslersämbetet
Not: Examinationsfrekvens beräknas som andelen nybörjare på lärarprogrammen för grundlärare och 
speciallärare 2011/2012 och 2012/2013 som erhållit examen på dessa lärarprogram vid samma lärosäte. 
Söktryck baseras på årligt genomsnitt utifrån 2017–2021. 

Källa: Universitetskanslersämbetet
Not: Examinationsfrekvens beräknas som andelen nybörjare på lärarprogrammen för grundlärare och 
speciallärare 2011/2012 och 2012/2013 som erhållit examen på dessa lärarprogram vid samma lärosäte. 
Söktryck baseras på årligt genomsnitt utifrån 2017–2021. 
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Figur 13. Procentuell ökning av antal examinerade per år vid examinationsfrekvens på 100 
procent och full antagning av förstahandssökande, efter län, Stockholm-Mälarregionen

Figur 14. Räkneexempel på examinationsfrekvensens potentiella inverkan på andelen 
behöriga lärare i Stockholm-Mälarregionen

Källa: Universitetskanslersämbetet
Not: Examinationsfrekvens beräknas som andelen nybörjare på lärarprogrammen för grundlärare och 
speciallärare 2011/2012 och 2012/2013 som erhållit examen på dessa lärarprogram vid samma lärosäte. 
Söktryck baseras på årligt genomsnitt utifrån 2017–2021. 

Som framgår i analysen ovan har den relativt låga examinations-
frekvensen på lärarprogrammen en betydande påverkan på 
lärarförsörjningen, och därmed på både antalet behöriga lärare och 
andelen behöriga lärare. För att vidare illustrera vilken potential 
som en högre examinationsfrekvens kan ha på andelen behöriga 
lärare, visar vi i figuren nedan ett räkneexempel. I exemplet 
beräknas hur andelen behöriga lärare i Stockholm-Mälarregionen 
hade påverkats om examinationsfrekvensen varit 60 procent de 
senaste fem åren, i stället för 55 procent som den faktiskt varit.

Om dessa 1 900 behöriga lärare hade ersatt 
sysselsatta lärare som saknar behörighet, hade 
antalet sysselsatta behöriga lärare i Stockholm-
Mälarregionen ökat från cirka 36 000 till 38 000.

Andelen behöriga lärare hade då ökat 
från 70% (som det är idag) till 74%.

Om examinationsfrekvensen hade varit ca. 60 % 
de senaste fem åren, alltså fem procentenheter 
högre än idag så hade det funnits ca. 1 900 fler 
behöriga lärare i Stockholm-Mälarregionen.
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4.2 Närheten till lärosäte
Det finns ett signifikant samband mellan andelen behöriga lärare 
och distans till närmaste lärosäte på kommunnivå. Detta samband 
illustreras i Figur 16 och Figur 15. Distansen är skattad som minuter 
körväg (bil) mellan mittpunkten för tätorten i en kommun och 
adressen till lärosätet.15 Som syns i figurerna nedan minskar andelen 
personer med lärarlegitimation allteftersom distansen till det närmas-
te lärosätet ökar. I kommunerna med kortast avstånd till närmaste 
lärosäte (0-19 minuter) uppgår andelen behöriga lärare till 72 
procent. I kommunerna där resvägen är som längst (60+ minuter) är 
motsvarande andel 64 procent. Resultaten ligger i linje med resultaten 
som presenteras i Figur 10, där vi kunde se att en stor andel personer 
som läser till lärare gör det i samma län som de kommer från, samt 
att en stor andel väljer att arbeta nära där man studerade till lärare. 

Nedan bryts resultaten illustrerade ovan ner på kommunnivå i stället för 
på grupper av kommuner. En minut kortare distans med bil till lärosäte 
är förknippad med en 0,34 procentenheter högre andel behöriga lärare 
(Figur 16). För denna korrelation kontrolleras inte för andra kommun-
specifika faktorer som kan påverka andelen lärare med behörighet.

Figur 15. Sambandet mellan andel behöriga lärare och distans till närmaste lärosäte. 
Stockholm-Mälarregionen

Figur 16. Sambandet mellan andel behöriga lärare och distans till närmaste lärosäte, 
Stockholm-Mälarregionen

Källa: Universitetskanslersämbetet och SCB
Not: Distansen avser tid i bil, mellan mittpunkten i en kommuns mest tätbefolkade ort och adressen 
till lärosätet. 

Källa: Universitetskanslersämbetet 
och SCB
Not: Distansen avser tid i bil, mellan 
mittpunkten i en kommuns mest 
tätbefolkade ort och adressen till 
lärosätet. Sambandet mellan andel 
behöriga lärare och närhet till 
lärosäte är statistiskt signifikant på 
95% konfidensnivå och över olika 
modellkonfigurationer, så som vid 
inkludering av olika kommunspecifika 
kontrollvariabler som har teoretisk 
koppling till lärarförsörjning.

15 Mittpunkten av tätorten i en kommun innebär mittpunkten av det mest tätbefolkade DeSO-området i 
kommunen. 
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Kortare diskussion om resultaten
Det finns tidigare studier som pekar på just vikten av geografisk 
lättillgänglighet och som tar upp olika lösningar för att förbättra 
inflödet till, och genomförandet av, lärarutbildningen. En sådan 
lösning kan exempelvis vara att erbjuda utbildning på campus 
lokaliserade på andra platser i landet. Detta diskuteras i bland annat 
SKR-rapporten (2018) Skolans rekryteringsutmaningar. Genom att 
erbjuda utbildning på utspridda campus kan till exempel anställda 
på förskolan i en kommun erbjudas att fortsätta arbeta på samma 
förskola under studietiden. Då kan en viss del av arbetstiden 
användas till studierna, vilket gör att arbetsgivare löper mindre risk 
att förlora personal som önskar vidareutbilda sig. I samma rapport 
lyfts även exempel på regional samverkan mellan närliggande 
kommuner och lärosäten, där kurser tas fram i samverkan för 
att underlätta genomförandet av utbildningen för studenterna.

Även digitala lösningar tas upp av tidigare studier som förslag för 
att underlätta ingången till och genomförandet av lärarutbildningen. 
Detta menar man i synnerhet kan underlätta lärarförsörjningen på 
landsbygden där avståndet till närmaste högskola kan vara särskilt 
långt. I exempelvis Norrbotten har Lapplands lärcentra ingått 
ett samarbete med Luleå Tekniska Högskola och tagit fram en 
utbildning som till övervägande del sker på distans. Detta samarbete 
har bidragit till såväl ett ökat söktryck till lärarutbildningen i 
fråga, som en ökad examinationsfrekvens16. I en tidigare studie 
av Mälardalsrådet, ”Rekryteringen till och från högre utbildning 
i Stockholm-Mälarregionen”, påvisas att geografisk närhet till 
lärosäte är en särskilt viktig faktor i rekryteringen av kvinnor, 
personer vars föräldrar inte har någon akademisk bakgrund 
samt bland utlandsfödda och de med utländsk bakgrund.17

16 SKR (2018). ”Skolans rekryteringsutmaningar”
17 Mälardalsrådet (2020). ”Rekryteringen till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen”
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5.	 In-	och	utflöden	av	lärare	
mellan	kommuner
I detta kapitel analyseras utbildade lärares flyttmönster samt 
in- och utflöde från arbetsmarknaden. Detta analyseras då det 
påverkar lärarförsörjningen och skillnaderna mellan kommuner. 
Skillnader i in- och utflöden (i form av nyexaminerade och 
pensioner) mellan kommuner påverkar också den demografiska 
sammansättningen av lärare i olika kommuner. Analysen utgår 
från utbildade lärare vilka i stor utsträckning också arbetar som 
lärare (se kapitel 6). Med andra ord så är det inte yrkesverksamma 
lärare som studeras i detta kapitel utan snarare utbildade lärare.
 
Inflyttning av personer med pedagogisk utbild-
ning till kommuner i Stockholm-Mälarregionen 
är generellt högre än utflyttningen
I Figur 17 visas in- och utflyttsnivåer i Stockholm-Mälarregionen 
över kommungränser, för olika ålderskategorier för personer med 
pedagogisk utbildning.  Statistiken avser ett årligt genomsnitt och 
beräknas utifrån antalet kommunöverskridande flyttar 2016-2017 
samt 2017-2018. Antalet personer med pedagogisk utbildning 
ökar i genomsnitt med 2,7 procent årligen genom inflyttning till 
kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Genom utflyttning från 
kommuner i Stockholm-Mälarregionen minskar antalet personer 
med pedagogisk utbildning med 2,3 procent. Nettoinflödet av 
personer med pedagogisk utbildning genom flytt blir därför i 
genomsnitt +0,4 procent till kommunerna i länet. Den geografiska 
rörligheten över kommungränser är något större bland personer 
med pedagogisk utbildning i åldern 34–49 år jämfört med 
personer i åldern 50–64 år. Personer med pedagogisk utbildning i 
åldern 20-34 år är betydligt mer geografiskt rörliga på arbetsmark-
naden och tenderar i högre grad att flytta från en kommun till en 
annan.  Som tidigare beskrivits i rapporten är en yngre lärarkår 
förknippat med högre andel behöriga lärare , men bland yngre 
lärare är också personalomsättningen högre vilket föranleder en 
högre så kallad friktionsarbetslöshet, den typen av arbetslöshet 
som kopplas till jobbsökarprocessen och tiden det tar för att 
matcha arbetsgivare med arbetstagare. Vidare innebär en högre 
personalomsättning olika typer av kostnader för verksamheten, 
så som kostnad för rekrytering och introduktion av ny personal.

18 I analysen ingår utbildningskoderna 15F, 15G, 15S, 15P samt 15V.
19 Med detta följer att yngre personer med lärarutbildning också är mer rörliga på arbetsmarknaden 
över lag, vilket exempelvis påvisas i Örebro universitets (2020) rapport ”Skolpersonalens rörlighet på 
arbetsmarknaden i Örebro kommun och län”
20 Av Lärarförbundets (2019) analys framkommer dock att en stor andel av yngre lärare är obehöriga.
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Figur	17. In- och utflytt av personer med pedagogisk utbildning i kommuner i Stockholm-
Mälarregionen uppdelat efter de olika ålderskategorierna

Källa: SCB, flyttstatistik för 2016, 2017 och 2018.
Not: I analysen över personer med pedagogisk utbildning ingår utbildningskoderna 15G, 15H, 15S, 15P 
samt 15V. 

Tabell 7 visar inflytt och utflytt över kommungränser för personer 
med pedagogisk utbildning, efter olika typer av geografiska 
indelningar. Siffrorna är uttryckta som andelar av befolkningen som 
har pedagogisk utbildning. I tabellen visas även flyttnettot, vilket 
är andelen som flyttar in i en kommun minus andelen som flyttar ut. 
Som återspeglas i Tabell 7 varierar flyttnettot mellan kommuner i 
olika FA-regioner från cirka 0% till 1,1%. FA-regionen Nyköping-Ox-
elösund sticker ut med högst (positivt) kommunalt flyttnetto medan 
FA-regionen Vansbro sticker ut med lägst flyttnetto. Vidare ser vi att 
flyttnettot är något högre i mindre städer/kommuner än i större städer/
kommuner. I mindre städer och på landsbygden är flyttnettot ca 0,7% 
jämfört med ca 0,2% i storstäder. Samtidigt är den totala geografiska 
rörligheten (inflytt och utflytt sammantaget) nästan två gånger så 
stor i storstäder som i städer av mindre storlek och på landsbygd.

Lärarförsörjningen påverkas givetvis av inflyttning och utflyttning 
i kommuner av personer med pedagogisk utbildning, men en 
förbättrad kompetensförsörjning genom inflytt sker då på bekostnad 
av utflytt från en annan kommun. Som framkommer är dock att 
kommunerna i Stockholm-Mälarregionen drar nytta av geografisk 
rörlighet då flyttnettot typiskt sett är positivt. Detta betyder alltså 
att det genomsnittliga flyttnettot i övriga landet är negativt.
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Tabell	7. Inflytt och utflytt över kommungränser bland personer med pedagogisk utbildning, 
snitt 2016–2018, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB, flyttstatistik för 2016, 2017 och 2018. 
Not: I analysen över personer med pedagogisk utbildning ingår utbildningskoderna 15G, 15H, 15S, 15P 
samt 15V. Statistiken avser årliga genomsnitt baserat på perioden 2016–2018. 

Utflödet genom pensionsavgången och vidareutbildning 
är större än inflödet som skapas genom nyexamination
I Stockholm-Mälarregionen uppgår det årliga utflödet ur utbild-
ningsgruppen pedagogisk utbildning, som andel av befolkningen 
som tillhör utbildningsgruppen, till 3,2 % genom pensionsavgångar 
och 0,1% genom att personer vidareutbildas (Figur 18).21 Detta base-
rat på statistik för 2016 till 2018. Inflödet och utflödet avser årligt 
genomsnitt baserat på perioden 2016–2018. Det årliga inflödet till 
utbildningsgruppen genom nyexamination uppgår samma period 
till 2,7 %, vilket ger ett nettoflöde på -0,6 %. Med andra ord mins-
kar antalet personer med pedagogisk utbildning i Stockholm-Mälar-
regionen om man endast ser till inflöde genom nyexaminerade och 
utflöde genom pensionsavgångar och att personer vidareutbildar 
sig. Då statistiken är baserad på utbildningsgrupp är detta inte 
detsamma som att undersöka in- och utflöden av yrkesverksamma 
lärare. Andelen som lämnar sektorn genom yrkesbyte, men alltså 
inte genom att först genomgå vidareutbildning ligger på desto högre 
nivåer.22 Analysen ger dock en bild av de underliggande flödesnivå-
erna sett utifrån perspektivet utbildningsgruppstillhörighet. Vidare 
bör noteras att pensionsavgång i statistiken avser att en person 
fyllt 65 och därför inte nödvändigtvis att personen har slutat vara 
yrkesaktiv. Detsamma gäller för utflöde genom vidareutbildning. 

21 Pedagogisk utbildning avser här utbildningskoderna 15F, 15G, 15S, 15P samt 15V
22 Ca 6 % lämnar sektorn genom yrkesbyte enligt SCB (2017). ”Lärare utanför yrket”.



In- och utflöden av lärare mellan kommuner

30

Personer som vidareutbildas har fortfarande pedagogiska utbildningar 
och kan därför fortsätta arbeta som lärare. Sett till vidareutbildning 
bör noteras att endast utbildningar på högskolenivå ingår i statistiken, 
och exempelvis inte vidareutbildning genom YH-utbildningar.

Nettoinflödet till gruppen med pedagogisk utbildning i Stock-
holm-Mälarregionen är som störst i åldrarna 20–34 år, med 11,3% i 
inflöde genom nyexamination och 0,1% utflöde genom att personer 
vidareutbildas. Det stora inflödet faller sig naturligt då sannolikheten 
att utbilda sig i yngre ålder är högre än i äldre åldrar. Inflödet genom 
nyexamination i pedagogiska utbildningar för åldersgruppen 35–49 år 
uppgår till 1,8 % medan utflöden genom vidareutbildning uppgår till 
0,2 %. För denna åldersgrupp råder alltså ett positivt nettoflöde in i ut-
bildningsgruppen på omkring 1,6 % årligen, i relation till antalet som 
i åldersgruppen som vid början av året tillhörde utbildningsgruppen.

Stora pensionsavgångar har pekats ut som en betydande utmaning 
för lärarförsörjningen i landet.23 Detta gäller i synnerhet för gruppen 
speciallärare och specialpedagoger där yrkesverksamma lärare 
generellt är äldre. Som framgår tidigare i rapporten (Tabell 4 och 
Tabell 5) skiljer sig åldersstrukturen bland lärare i hög utsträckning 
mellan kommuner, vilket medför att stora pensionsavgångar 
har olika stor inverkan på lärarbristen i olika kommuner.

Sett till inflöden genom examination och utflöden till följd av vidare- 
utbildning och pensioner, råder relativt stora skillnader mellan de funk-
tionella arbetsmarknadsregioner som ingår i Stockholm-Mälarregionen. 
FA-regionen Västlandet har det högsta årliga nettoinflödet på 0,5% 
medan det lägsta finns i Malung-Sälen, där det råder ett årligt nettout-
flöde på 3 % i relation till utbildningsgruppens storlek vid årets början. 

23 Lärarförbundet (2018) ”Stora pensionsavgångar ökar lärarbristen ytterligare”, SKR (2021) ”Lärarstatistik”

Figur	18. Flöden av utbildade lärare i Stockholm-Mälarregionen bland personer med 
pedagogisk utbildning

Källa: SCB
Not: I analysen över personer med pedagogisk utbildning ingår utbildningskoderna 15G, 15H, 15S, 15P samt 
15V. Tidsperioden avser genomsnitt 2016/2017 och 2017/2018. Notera att vidareutbildning innebär att man 
lämnar utbildningsgruppen pedagogisk utbildning. Källa: SCB, flyttstatistik för 2016, 2017 och 2018.
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Vidare pekar resultaten på att det i mindre städer/tätorter och lands-
bygdskommuner råder ett årligt nettoutflöde på 1,6%. I större städer 
och kommuner nära en större stad är nettoutflödet 0,7%. I storstäder 
och storstadsnära kommuner är nettoutflödet ur gruppen personer 
med pedagogisk utbildning 0,2%. Nettoflödessiffrorna är starkt 
kopplade till åldersfördelningen bland personer med pedagogisk 
utbildning. Ju fler yngre personer med pedagogisk utbildning, och ju 
färre äldre som är nära pensionsålder, desto högre nettoinflöde råder.

Resultaten som pekar på negativa nettoflöden från utbildnings-
gruppen är i linje med flera tidigare studier, däribland UKÄ (2019) 
där det s.k. ”nybörjarbehovet” prognosticeras för att det framtida 
behovet ska tillgodoses, samt SCB:s (2019) lärarprognos. Resultaten 
visar på ett genomgående behov av ett ökat antal ”nybörjare” in 
till yrket, något som resultaten i denna rapport också visar på.24 
Sett till olika kategorier av lärare är nybörjarbehovet relativt 
större för ämneslärare 7–9, grundlärare 4–6 samt yrkeslärare.

24 UKÄ (2019). ”Framtidens behov av högskoleutbildade”, SCB (2019). ”Lärarprognos 2019”
25 I FA-region Jönköping ingår endast kommunen Ydre, som geografiskt tillhör Stockholm-Mälarregionen.

Tabell	8. In- och utflöden exklusive flytt bland personer med pedagogisk utbildning, 
Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB, flyttstatistik för 2016, 2017 och 2018. 
Not: I analysen över personer med pedagogisk utbildning ingår utbildningskoderna 15G, 15H, 15S, 15P 
samt 15V. Statistiken avser årliga genomsnitt baserat på perioden 2016–2018.
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Kortare diskussion om resultaten
I kapitel 3 kunde vi se att lärarnas åldersstruktur markant skiljer sig 
mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. I detta och i föregå-
ende kapitel har vi delvis fått svar på varför åldersfördelningen skiljer 
sig. Tillströmningen av nyexaminerade lärare sker i störst utsträck-
ning i storstäder och större städer, vilka i sin tur ligger närmare 
lärosätena än landsbygdskommuner och mindre städer. Den höga 
åldersstrukturen i landsbygdskommuner som redovisas i kapitel 3 
visar sig också avspeglas i många pensionsavgångar under de senaste 
åren. Resultaten i kapitlet visar helt enkelt en väntad bild baserat på 
resultaten i tidigare kapitel. Det ska dock tilläggas att resultaten som 
redovisas i detta kapitel är en ögonblicksbild (2016–2018) och att det 
är möjligt att åren som redovisas är avvikande från hur det brukar 
se ut. Detta gäller framför allt resultaten på finare geografisk nivå, 
exempelvis FA-region. Med det sagt så har ändå ett antal mönster 
gällande lärares flyttar och val av bostadsorter kunnat identifieras. 
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6. Yrkesbytare
I detta kapitel analyseras utbildade lärares yrkesval och i vilken 
grad de arbetar som lärare och andra skolyrken. Vi analyserar 
dels hur utbildade lärare fördelar sig mellan olika yrken, dels hur 
det skiljer sig mellan olika län i Stockholm-Mälarregionen. 

Nedan visar vi att yrkesbytande är en viktig orsak till lärarbristen i 
många kommuner. Det ska tilläggas att det inte är något negativt i 
sig att utbildade lärare inte jobbar som lärare. I motsats kan det ses 
som något positivt att lärarutbildning inte nödvändigtvis betyder 
att man bara kan arbeta som lärare, vilket gör utbildningen mer 
attraktiv. Att utbildade lärare befinner sig utanför läraryrket är 
dock negativt just för tillgången på lärare som jobbar i skolan.       

Utbildade lärares yrkesval har studerats tidigare. SCB uppskattar 
andelen utbildade lärare som är utanför yrket till 15 procent. I rapporten 
beskrivs anledningar till att vissa utbildade lärare gör andra yrkesval 
än lärare.26 Det framkommer att en vanlig anledning till att personer 
lämnar läraryrket är arbetsmiljörelaterad, till exempel stress och 
arbetsbelastning. Möjlighet att styra sin egen arbetssituation och lön 
identifieras också som viktiga faktorer. Frågan har belysts i en rapport 
från Örebro universitet som undersöker skolpersonalens rörlighet på 
arbetsmarknaden i Örebro kommun och län för olika grupper. De finner 
bland annat att sannolikheten att lämna skolyrket är större bland manlig 
personal och särskilt bland de män som arbetar inom förskolan.27

Analysen i detta kapitel fokuserar på fyra utbildningskategorier. Totalt finns 
10 utbildningsgrupper enligt klassificeringen SUN. Exempelvis Allmän 
utbildning, Humaniora och konst, Teknik och tillverkning och Tjänster. 
Inom utbildningsgruppen Pedagogik och lärarutbildning finns tio under-
kategorier av vilka vi i denna rapport fokuserar på fyra (antal utbildade i 
Stockholm-Mälarregionen inom respektive utbildningskategori i parentes):  

• Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar (32 200)
• Ämneslärarutbildning, allmänna ämnen (29 700)
• Utbildning för lärare i praktiskt-estetiskt ämne (10 600)
• Speciallärarutbildning (5 100)

Totalt rör det sig om cirka 77 000 individer som har någon av dessa 
lärarutbildningar i Stockholm-Mälarregionen. Dessa är de vanligaste 
utbildningskategorier för grundskolelärare och det är dessa som 
kommer analyseras vidare i detta kapitel. I bilagan del 11.2 redovisas 
exkluderade kategorier inom pedagogik och utbildning.  

Utbildade lärare arbetar framför allt som lärare. För de fyra studerade ut-
bildningskategorierna är arbete som lärare vanligast men fördelningen inom 
respektive kategori är olika jämn (Figur 19). Förutom arbete som lärare 
är det också vanligt att arbeta som rektor samt olika typer av pedagoger. 

26 SCB (2017). ”Lärare utanför yrket”. Uppskattningen på 15 procent skiljer sig något från skattningen i denna rapport. Meto-
den är snarlik men underlaget är annorlunda, dels så använda annat urval av SSYK, dels innefattar den studien hela Sverige. 
27 Örebro universitet (2020). ”Skolpersonalens rörlighet på arbetsmarknaden i Örebro kommun och län”
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Figur 19. Fördelningen mellan yrken för utbildade lärare, år 2019, Stockholm-Mälarregionen

Figur 20. Andelen personer med pedagogisk utbildning som arbetar som lärare/pedagoger kontra inom något 
annat skolyrke eller något övrigt yrke, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Supercross (SCB)

Källa: Supercross (SCB) 
Not: För definition vad som ingår i respektive yrkeskategori, se Tabell 14

Hur stor andel av utbildade lärare arbetar inom skolyrken? 
För att analysera utbildade lärares yrkesval har Ramboll 
kategoriserat de yrkesgrupper som finns enligt den struktur 
som SCB använder för att kategorisera yrken (SSYK 2012) 
i tre kategorier (antal yrkesgrupper in parentes): 

• Lärare och pedagoger (7)
• Andra skolyrken (12)
• Övriga yrken (402)28 

9-28 procent av de utbildade lärarna arbetar inte inom 
skolyrken (Figur 20). De som studerat lärarutbildningen för 
grundskolans lägre åldrar samt speciallärare utgör den grupp 
som i högst grad arbetar inom skola - cirka 90 procent. De 
som gått utbildningen för lärare i praktiskt-estetiska ämnen 
arbetar i lägst grad inom skola – cirka 72 procent. 

28 I bilagan del 11.2 redovisas vilka yrkesgrupper som ingår i respektive kategori, se Tabell 14
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Andelen utbildade lärare som arbetar inom ett skolyrke varierar 
mellan 83 och 92 procent i de FA-regioner som finns i Stockholm-
Mälarregionen (Figur 21). Medan cirka 90 procent av de som är 
utbildade lärare i Karlskoga, Eskilstuna och Avesta-Hedemora 
arbetar inom skolan, är det enbart cirka 80% av alla med 
lärarutbildning i FA-Stockholm och FA-Torsby som gör detta. 

Studien från Örebro universitet (refererad till ovan) visar också på 
att utbildade lärare tenderar att vara mer rörliga på arbetsmarkna-
der som är större, alltså rörligheten är större i större kommuner.29 
Detta ligger i linje med resultaten i Tabell 9 som visar att det 
finns en större andel lärare utanför yrket i större städer jämfört 
med mindre.30 Generellt kan man se att utbildade lärare framför 
allt arbetar inom skolyrken i kommuner nära storstäder och 
större städer men inte i själva storstäderna eller större städerna.  

Figur 21. Andel av personer med lärarutbildning (15S, 15P, 15H, 15G) som arbetar som 
lärare/pedagoger samt andra yrken inom skola, per FA-region, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Supercross (SCB) 
Not: För definition vad som ingår i respektive yrkeskategori, se Tabell 14

29 Örebro universitet (2020). ”Skolpersonalens rörlighet på arbetsmarknaden i Örebro kommun och län” 
30 Korrelationskoefficient mellan kommunstorlek och andel utbildade lärare i läraryrket=-0,29 (redovisas 
ej i tabell)
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Tabell 9. Andel av personer med lärarutbildning (15S, 15P, 15H, 15G) som arbetar som lärare/
pedagoger samt andra yrken inom skola, per kommungrupp, Stockholm-Mälarregionen

Figur 22. Andel utbildade lärare sysselsatt inom skolyrke och andel behöriga lärare per kommun

Källa: Supercross (SCB)

Källa: SCB, Skolverket, bearbetning av Ramboll 
Not: Varje prick representerar 1 av 121 kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. Lärarutbildade avser SUN-
koder 15S, 15P, 15H, 15G. 

6.1 Yrkesbytares påverkan på tillgången
Kopplingen mellan tillgången på behöriga lärare och andelen 
utbildade lärare som jobbar inom skola i en kommun är 
svag (Figur 22). Det är tydligt i figuren att kommuner med 
hög andel av de utbildade lärarna inom skolyrken inte 
nödvändigtvis har hög andel behöriga lärare. Det finns dock 
en svag koppling vilket illustreras av trendlinjen i figuren.  

Hur skulle andelen behöriga lärare påverkas om fler  
stannade i yrket? 
Även om det inte finns en tydlig koppling mellan kommuner med 
låg andel behöriga lärare och andel utbildade lärare som arbetar 
inom skola, så finns här en potential för att öka andelen. Nedan 
presenteras ett räkneexempel för att illustrera denna potential.    
Totalt finns cirka 75 000 individer med lärarutbildning (15S, 15P, 
15H, 15G) och sysselsättning i Stockholm-Mälarregionen. Cirka 
11 000 av dessa arbetar inte inom ett skolyrke. Nedan redovisas 
utfallet om hälften av dessa (per kommun) skulle återvända till 
eller börja med läraryrket med behörighet och ersätta obehöriga 
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Tabell 10. Andel av personer med lärarutbildning (15S, 15P, 15H, 15G) som arbetar som lärare/
pedagoger samt andra yrken inom skola, per kommungrupp, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB, Skolverket, bearbetning av Ramboll 

Kortare diskussion om resultaten 
Det finns utbildade lärare som inte arbetar som lärare vilket ger 
en negativ effekt på lärartillgången. Vi har i detta kapitel visat att 
potentialen som detta innebär skiljer sig dels mellan kommuner 
och kommungrupper, dels mellan olika typer av lärare. Att lärare 
befinner sig utanför yrket i stor utsträckning är en sanning med 
modifikation. Reglab (2018) visar att utbildade lärare - relativt övriga 
utbildningsgrupper - i hög utsträckning befinner sig inom yrket.  
Exempelvis redovisas att utbildade lärare för grundskolans tidiga år 
befinner sig inom läraryrket till cirka 86 procent. Detta kan ställas i 
relation till poliser (90 procent), läkare (91 procent), barnmorskor (86 
procent), lärarutbildning grundskola eller gymnasium (83 procent) 
eller förskollärare (81 procent). Med andra ord kan man både se det 
som att en hög eller låg andel utbildade lärare befinner sig utanför 
yrket. Som nämnt i kapitlet ovan finns det också en fördel med att 
alla utbildade lärare inte arbetar som lärare. Detta är fallet dels 
då det gör utbildningen mer attraktiv, dels då de kunskaper som 
lärare har kan vara användbara på andra arbetsplatser än skolan.     

lärare (Tabell 10). Vi kan se att den största potentialen när det 
kommer till denna faktor finns i storstäder (Stockholm) och vissa 
större städer - Borlänge (11%), Eskilstuna (11%), Gävle (13%), 
Karlstad (35%), Linköping (16%), Norrköping (11%), Södertälje 
(10%), Uppsala (19%), Västerås (13%), Örebro (18%). I bilaga 
del 11.2 redovisas resultaten uppdelat på FA-region (Figur 33).

31 Reglab (2018) ”Regionala matchningsindikatorer”
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7. Ekonomi och attraktivitet
Kommuner har en mängd olika kännetecken som skiljer dem 
från varandra. I detta kapitel analyseras sådana som kan tänkas 
ha en påverkan på tillgången på lärare och som samtidigt är 
mätbara. Exempel som inte är mätbara är huruvida kommunen är 
en bra arbetsgivare eller om skolorna i kommunen är attraktiva 
att jobba i. Det vi kan studera är däremot löner, kommunal 
ekonomi och kommuners attraktivitet rent generellt.  
Den genomsnittliga lärarlönen skiljer sig mellan kommunerna i 
Stockholm-Mälarregionen (Figur 23). Lärarlönerna är generellt 
högre i kommuner med större skatteintäkter och lägre i kommuner 
med mindre skatteintäkter. Korrelationen mellan den genomsnittli-
ga skattekraften per invånare och den skattade lärarlönen är 0,78.32 

Kommuner med högre lärarlöner har också en högre andel 
behöriga lärare (Figur 24). Detta samband är tydligt när vi 
analyserar län för län vilket görs i figuren. Som exempel kan 
vi studera Dalarnas län i figuren nedan. Den genomsnittliga 
lärarlönen varierar mellan cirka 33 000 till 36 000 kronor 
(horisontell axel) och andelen behöriga lärare varierar mellan 
51 procent och 76 procent (vertikal axel). Det är tydligt att det i 
snitt är kommuner med högre löner som också har högre andel 
behöriga lärare. I Stockholm varierar lönerna från 38 000 till 
44 000 och andelen behöriga lärare varierar mellan 58% och 80%.  

Figur 23. Skattad lärarlön per kommun, genomsnittlig bruttolön per månad, Stockholm-
Mälarregionen

Källa: SCB, bearbetning av Ramboll 
Not: Varje prick representerar 1 av 121 kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. Lärarlönen är skattad 
baserat på kommunal lönenivå och lärarlönenivå för länet (SSYK 2341 - Grundskollärare).

32 Skattekraft = Förvärvsinkomst för boende i kommunen / antal personer boende i kommunen. 
Skattekraften påverkas således både av lönenivåer samt andel av befolkningen som förvärvsarbetar. 
Korrelation på 0,78 kan tolkas som att variablerna hänger samman mycket väl. 
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Figur 24. Andel behöriga lärare och skattad lärarlön per kommun, uppdelat på län

Källa: Skolverket, SCB, bearbetning av Ramboll 
Not: Varje prick är en kommun. Värde i fyrkant avser korrelationskoefficient mellan andel behöriga lärare 
och skattad lärarlön för respektive län. Sambandet mellan andel behöriga lärare och skattad lärarlön är 
statistiskt signifikant på 95% konfidensnivå då modellkonfigurationen inkluderar kontrollvariabler för län, 
alltså på det sätt som figurerna är modellerade.

Förklaringarna till detta resultat kan vara många. En viktig och 
kanske den mest avgörande delen av förklaringen är att lön har en 
påverkan på var en person vill jobba någonstans. Som beskrevs 
ovan finns det en tydlig koppling mellan lärarlöner och kommunal 
ekonomi – rikare kommuner har högre löner. Förklaringen skulle 
också kunna komma från det faktum att utbildade lärare föredrar 
att arbeta kommuner med större ekonomiska resurser. Det är 
möjligt att god kommunal ekonomi också avspeglas i andra 
arbetsvillkor än lön och att det därav driver på skillnaden.  

Generell kommunattraktivitet mäts löpande av SCB. Ett värde 
mellan 0-100 ges till respektive kommun baserat på enkäter där 
invånare i kommunen får besvara frågor om bland annat offentlig 
service, utbildnings- och arbetsmöjligheter, den offentliga miljön och 
trygghet. Det finns en tydlig koppling mellan kommunattraktivitet 
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och andelen behöriga lärare för kommunerna i Stockholm-
Mälarregionen (Figur 25). Kommunattraktivitet är i sin tur relativt 
starkt kopplad till lärarlöner (korrelation 0,40) vilket leder till 
frågan vad som driver på skillnaderna. En tolkning är att en 
kommuns attraktivitet hänger samman med dess ekonomiska 
förutsättningar, då bättre ekonomiska förutsättningar möjliggör 
för kommunen att betala högre löner, ha bättre samhällsservice 
osv. Det är i sin tur lättare att locka lärare till kommuner 
som är mer attraktiva (vilket är en konsekvens av många 
faktorer) viket gör att andelen behöriga lärare där är högre. 

Figur 25. Andel behöriga lärare och kommunattraktivitet, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB, Skolverket, bearbetning av Ramboll
Not: Varje prick är en kommun (121 kommuner i Stockholm-Mälarregionen). Värde i fyrkant avser 
korrelationskoefficient mellan andel behöriga lärare och kommunattraktivitet (baserat på SCBs 
medborgarundersökning), indexvärden mellan 0-100.

Kortare diskussion om resultaten 
Resultaten i kapitlet vittnar om en konkurrens mellan kommuner 
inom länen i Stockholm-Mälarregionen. Kommuner med högre 
löner har högre genomsnittlig skattekraft och är i genomsnitt mer 
attraktiva (baserat på SCB:s medborgarundersökningar). Dessa 
kommuner har också en högre andel behöriga lärare. Detta resultat 
gäller inom länen, men när vi studerar Stockholm-Mälarregionen 
som helhet bli mönstren svagare. Vi kunde se i kapitel 2 att det inom 
många län kompenseras för en låg andel behöriga lärare genom 
att ha fler lärare per elev. Denna kompensation kunde identifieras i 
majoriteten av länen men i varierande grad. Varför faktorerna som 
utretts i detta kapitel har ett samband med andelen behöriga lärare 
kan vara många, vilket diskuteras ovan. Faktum kvarstår dock att 
sambanden finns, vilket bör beaktas vid implementering av lösningar.   
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8.	 Skillnader	inom	kommuner
I tidigare kapitel har dels faktorer som påverkar den totala 
mängden behöriga lärare analyserats, dels faktorer som påverkar 
skillnader i andelen behöriga lärare mellan kommuner. I detta 
kapital analyserar vi skillnader inom kommuner, mellan 
typer av huvudmän samt skillnader mellan områden. 

8.1	 Enskild	eller	kommunal	huvudman
I detta kapitel analyseras huruvida huvudmannaskap har 
en påverkan på andelen behöriga lärare. Andelen behöriga 
lärare är lägre bland enskilda huvudmän jämfört med 
kommunala (Tabell 11). Detta förhållande gäller för alla 
aggregerade kommungrupper i Stockholm-Mälarregionen men 
skillnaden varierar, från 15 procent i Stockholm (storstäder) 
till 4 procent i kommungruppen mindre stad/tätort. 

Hur stor andel av de yrkesverksamma lärarna som arbetar i 
enskilda skolor varierar också, från 22 procent i storstäder 
(Stockholm) till 5 procent i pendlingskommun nära mindre 
stad/tätort. Generellt kan man säga att andelen enskilda 
skolor är större i större städer och i närheten av dessa. 

Tabell 11. Andel behöriga lärare uppdelat på kommungrupp och huvudman, Stockholm-
Mälarregionen

Källa: Skolverket 
Not: Färger avser cellernas värden relativt varandra. Andel enskilda avser andel lärare verksamma i 
enskilda skolor. 

Tabell 11 målar en tydlig bild, nämligen att skolor med enskilda 
huvudmän har en lägre andel behöriga lärare jämfört med 
kommunala skolor. Det finns dock kommuner där detta inte är 
fallet (Figur 26). I figuren nedan visas andelen behöriga lärare per 
kommun uppdelat på enskilda och kommunala huvudmän. I cirka 
20 procent av kommunerna har skolorna med enskilda huvudmän 
högre andel behöriga lärare än de kommunala. Som exempel lyfts 
i figuren Värmdö kommun där de enskilda skolorna i snitt har 80 
procent behöriga lärare medan de kommunala har 73 procent.  
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Figur 26. Andel behöriga lärare per kommun uppdelat på enskilda och kommunala huvudmän, 
Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket, bearbetning av Ramboll
Not: Enbart kommuner med enskilda och kommunala skolor inkluderas i figuren. Skolor med mindre än 10 
lärare har exkluderats när andelarna sammanställts. 

8.2	 Socioekonomiska	grupper
För att analysera huruvida skolor i mer socioekonomiskt 
utsatta områden har en lägre eller högre andel behöriga 
lärare utgår vi från befolkningens utbildningsnivå. Analysen 
genomförs i ett antal steg: Först delar vi upp Stockholm-Mä-
larregionen i små områden och undersöker vilka som har en 
grundskola, vilket är 1 300 stycken.33 I nästa steg ser vi på vi 
befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå i dessa 1 300 
områden. Sedan delar vi upp områdena i två kategorier: 

• Områden där befolkningen har låg utbildningsnivå:  
120 stycken. 

• Områden där befolkningen har hög utbildningsnivå:  
1 180 stycken. 

Andelen behöriga lärare är större i områden där de boende har 
en högre utbildningsnivå (Tabell 12). Detta samband gäller för i 
princip alla kommuner i Stockholm-Mälarregionen i varierande 
grad. I mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner i Örebro 
län exempelvis är andelen behöriga lärare 76 procent i områden där 
utbildningsnivån för de boende är hög, medan andelen behöriga 
lärare är 55 procent i områden där utbildningsnivån är låg. Det 
finns dock kommuner som avviker från detta mönster, exempelvis 
större städer och kommuner nära större stad i Värmland.

33 Den geografiska indelningen DeSo – Demografiska statistikområden används. 
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Tabell 12. Andel behöriga lärare och antal lärare uppdelat på skolor i områden med hög/låg 
utbildningsnivå bland de boende, per län och kommungrupp, år 2020, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB, Skolverket, bearbetning av Ramboll
Not: Mindre städer: Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
Storstäder: Storstäder och storstadsnära kommuner
Större städer: Större städer och kommuner nära större stad
Skolor med färre lärare än 10 har exkluderats. Alla grundskolor enligt Skolverkets register utgör urvalet. Baserat 
på skolans adress har DeSo-område som skolan ligger i identifierats (totalt 1 057 DeSo-områden i Stockholm-
Mälarregionen). Baserat på data för utbildningsnivåer i dessa områden har andelen som inte har gymnasial utbildning 
räknats fram. Slutligen görs en uppdelning av DeSo-områdena där områden med ”hög utbildning” avser områden där 
mer än 75% har gymnasial utbildning eller mer. Områden ”låg utbildning” är områden där mindre än 25% har gymnasial 
utbildning eller mer. Antalet lärare i områden med låg utbildning utgör cirka 10 procent av populationen. Icke-viktade 
medelvärden från skolnivå per geografisk enhet.

Uppdelningen av områden baserat på utbildningsnivå är gjord så att 
cirka 20 procent av de yrkesverksamma lärarna i Stockholm-Mälar-
regionen arbetar i områden med ”låg” utbildningsnivå och 75 procent 
i områden med ”hög” utbildningsnivå. Ramboll har gjort samma upp-
delning men baserat på andelen av hushållen med låg ekonomisk stan-
dard också vilket ger liknande huvudresultat – att skolor i områden 
med hög andel hushåll med låg ekonomisk standard har lägre andel 
behöriga lärare i sina skolor. Med andra ord kan man sammanfatta 
resultaten med att skolor i socialt svagare områden har lägre andel 
behöriga lärare jämfört med skolor som inte ligger i sådana områden. 

Resultatet ligger i linje med resultaten på kommunnivå 
(kapitel 7) där vi kunde se att andelen behöriga lärare är 
högre i kommuner med högre skattekraft, det vill säga 
kommuner med bättre ekonomi och högre lärarlöner. 
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Kortare diskussion om resultaten
I detta kapitel visas att enskilda skolor har lägre andel behöriga 
lärare än kommunala skolor. Detta kan ha olika förklaringar 
och kan utredas vidare. I kapitlet har vi också visat att andelen 
behöriga lärare är lägre i socioekonomiskt svaga områden. 
Varför så är fallet är också uppslag för fortsatt analys. Det 
skulle dels kunna bero på att skolorna i dessa områden har 
sämre ekonomiska förutsättningar och inte kan erbjuda lika 
bra löner, dels att arbetsklimatet är sämre, dels att skolorna i 
dessa områden prioriterar på ett annat sätt än att maximera 
andelen behöriga lärare och så vidare. Oavsett anledning är 
detta ett problem givet att behöriga lärare är att föredra framför 
obehöriga och att barn i dessa områden är i större behov av 
stöd från skolan relativt barn som inte bor i dessa områden. 
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9.	 Samlad	bedömning	
I detta kapitel ges först en sammanställning länsvis. 
Denna följs av en kortare diskussion kring resultaten. 

9.1 Sammanställning länsvis genom index
Nedan görs en samlad bedömning uppdelat på län och 
kommungrupp, till exempel ”mindre städer i Dalarna”. Vi 
har gjort detta genom att samla de mest centrala resultaten 
kopplat till geografiska skillnader. Det som redovisas i den 
samlade bedömningen är utfallsmåtten - andel behöriga 
lärare samt de viktigaste förklarande variablerna.  
 
Utfallsmåttet andel behöriga lärare
Utfallsmåttet är andel behöriga lärare vilket vi delar upp i typ 
av huvudman och typ av skolområde (se kapitel 8.2). Detta 
är samma mått som redovisats löpande i rapporten. Värde 
redovisas endast om det finns mer än 40 lärare i gruppen. 

Förklarande variabler som har analyserats i rapporten
De förklarande variablerna delas in i fyra kategorier 
och värdet som redovisas avser länet/kommun-
gruppen relativt övriga län/kommungrupper.
 

• Demografi utgörs av resultaten från Tabell 7 och Tabell 
8. Ett högt värde på demografi innebär alltså att länet/
kommungruppen har goda förutsättningar relativt övriga 
Stockholm-Mälarregionen när det kommer till inflyttning av 
lärare, andel som gått i pension senaste tiden och inflödet av 
nyexaminerade lärare.  

• Lärare utanför yrket avser exempelvis resultaten redovisade 
i Figur 21. Är det en hög andel lärare utanför yrket i ett län/
kommungrupp ges ett lågt indexvärde.  

• Distans till lärosäte avser exempelvis resultaten i Figur 15. Är 
det långa avstånd till närmaste lärosäte i länet/kommungrup-
pen ges ett lågt indexvärde.  

• Ekonomi avser en kombination av det som redovisas 
i Figur 24 (skattade lärarlöner) men också skattekraft 
som redovisas i kapitel 7. Om länet/kommungruppen 
har hög skattekraft/lärarlöner ges ett högt indexvärde.    
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Hur beräknas index?
Indexvärdena och färgerna avser länets/kommungruppens värde 
relativt övriga län/kommungrupper i Stockholm-Mälarregionen. 
Indexet går från 0-100 där 1 är det sämsta värdet och 100 det bästa 
givet dess inverkan på andelen behöriga lärare. Till exempel, om 
ett län/kommungrupp har värdet 80 på ekonomi betyder det att 
det är hög lön och hög skattekraft i det länet/kommungruppen, 
vilket vi i tidigare kapitel identifierat har en positiv inverkan på 
andelen behöriga lärare. På samma sätt betyder exempelvis ett 
värde på 20 för index ”Lärare utanför yrket” att det är en relativt 
hög andel utbildade lärare som finns utanför yrket. Att många 
lärare är utanför yrket påverkar andelen behöriga lärare negativt.     

Exempel: Tolkning av rutan Dalarna-Mindre städer
Alla förklarande variabler för Dalarna-Mindre städer har ett 
värde som ligger under 50, alltså under medel. Det finns dock 
inget värde som är mycket lågt, såsom 20 eller lägre. Med 
andra ord pekar de förklarande variablerna på att tillgången på 
behöriga lärare bör vara låg i regionen. Kollar man till höger i 
rutan kan man också se att andelen behöriga lärare är relativt 
låg i regionen, dvs det väntade resultatet givet de förklarande 
variablerna. Det finns regioner som avviker från det väntade 
resultatet. Ett sådant exempel är Västmanland-Större städer 
där i princip alla förklarande variabler är över medel men där 
andelen behöriga lärare är lågt. Med andra ord finns då andra 
förklaringar till detta bortom det som analyserats i denna rapport.  

Värmland

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

42 49 61 32

36 43 18 22

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

70 % (73)

78 % (73)

65 % (63)

79 % (63)
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Örebro

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

35 41 81 37

37 30 34 31

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

66 % (64)
64 % (73)

68 % (73)

61 % (63)

51 % (63)

Gävleborg

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

38 42 66 39

40 41 6 16

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

52 % (64)
67 % (73)

67 % (73)
62 % (60)

61 % (63)

64 % (63)

Dalarna

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

35 41 81 37

37 30 34 31

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

66 % (64)
64 % (73)

68 % (73)

61 % (63)

51 % (63)
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Uppsala

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

58 53 59 59

97 86 49 83

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

70 % (64)

63 % (73)

74 % (73) 62 % (63)

Västmanland

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

62 72 67 49

48 62 36 34

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

60 % (64)

65 % (73)

67 % (73)

58 % (63)

61 % (63)

Östergötland

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

44 57 61 52

34 41 30 54

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

70 % (64)

80 % (73)

75 % (73) 64 % (63)
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Gotland

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

44 18 90 41

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

52 % (64)
74 % (73) 49 % (63)

Stockholm

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

Storstäder	och	storstadsnära	kommuner

85

72

77

50

58

76

74

88

55 12 18 76

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi

Demografi

Lärare 
utanför	yrket

Lärare 
utanför	yrket

Distans 
till lärosäte

Distans 
till lärosäte

Ekonomi

Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

51 % (64)

67 % (64)

64 % (64)

76 % (73)

67 % (73)

76 % (73)

66 % (60)

58 % (60)

58 % (63)

59 % (63)

65 % (63)

Södermanland

Mindre	städer/tätorter	och	landsbygdskommuner

Större	städer	och	kommuner	nära	större	stad

55 59 52 62

59 49 29 45

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Demografi
Lärare 

utanför	yrket
Distans 

till lärosäte Ekonomi

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Andel	behöriga	lärare
(snitt i parantes)

Hög-utbildnings
områden

Hög-utbildnings
områden

Enskild

Kommunal

Enskild

Kommunal

Låg-utbildnings	
områden

Låg-utbildnings	
områden

69 % (64)

55 % (64)

67 % (73)

66 % (73)

60 % (63)

62 % (63)
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9.2 Diskussion
I denna rapport har tillgången på grundskolelärare i Stock-
holm-Mälarregionen analyserats. Till skillnad från många 
andra studier på området har vi i denna rapport fokuserat 
på att förklara anledningarna till lärarbristen, snarare än att 
prognosticera den. Vi har ämnat svara på varför det är lär-
arbrist, om det finns skillnader inom och mellan kommuner 
och varför. Det framkommer i denna studie att det råder en 
generell brist på lärare och att det finns stora skillnader i brist 
mellan årskurser och ämnen samt mellan län och kommuner. 

Den första delen av utmaningen med lärarförsörjningen finns 
kopplat till lärosätena. Tillgången hade idag varit bättre om 
fler utbildningsplatser funnits, och om fler hade slutfört den 
utbildning de påbörjat. Fler utbildningsplatser hade inneburit att 
fler av dem som söker in på lärarutbildningen faktiskt kommer 
in. Dock finns risken att gruppen som idag inte blir antagna, men 
som hade blivit det med fler utbildningsplatser, hade haft en låg 
examinationsfrekvens. Huruvida så är fallet är svårt att uppskatta 
för denna grupp vilket gör potentialen kopplat till ökade platser 
på lärarutbildningen svårbedömd. Examinationsfrekvensen för 
de som faktiskt blir antagna har såklart en direkt påverkan på 
antalet behöriga lärare som finns och verkar i skolorna. Här finns 
dock också ett problem då en 100-procentig examinationsfrekvens 
troligen inte är eftersträvansvärt då det troligen finns individer 
som under utbildningens gång inser att de inte vill jobba som 
lärare och därav hoppar av. Det sker således en naturlig selektion 
vilket förhoppningsvis leder till bättre lärare då de mest 
motiverade väljer att stanna kvar och slutför sin lärarutbildning. 

Den andra delen är att alla utbildade lärare inte arbetar 
som lärare vilket påverkar tillgången. Det ska tilläggas att 
detta problem är mångfacetterat då det också bidrar till 
utbildningens attraktivitet att utbildade lärare kan arbeta 
med annat. Det kan också vara en fördel att utbildade 
lärare är verksamma inom andra sektorer än skolan. 

Givet det utbud som finns på nationell nivå råder det skillnader 
mellan kommuner och inom kommuner. Vi har i denna rapport 
visat att det finns påtagliga skillnader och att många av dem 
kan förklaras av olika variabler. Exempelvis har vi visat att 
närhet till lärosäte och kommunal ekonomi har en påverkan på 
den lokala lärarförsörjningen. Vidare har vi sett att skillnader 
inom kommuner till viss del påverkas av socioekonomiska 
skillnader, det vill säga att skolor i mer socioekonomiskt 
utsatta områden har svårare att rekrytera behöriga lärare. 
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De förklarande variablerna som har inkluderats i denna rapport 
kan dock inte visa en heltäckande bild av vad som påverkar 
tillgången på lärare. Detta beror på att lärarförsörjningen är en 
multikomplex fråga och att de regionala, kommunala och lokala 
förutsättningarna ser olika ut. Sammanfattningsvis kan man 
säga att landsbygdskommuner generellt har långt till lärosäten 
vilket leder till ett lågt inflöde av nyexaminerade, vilket leder 
till en hög medelålder och hög andel pensioner bland lärarna. 
Kommuner som är stora har nära till lärosäten och får på så vis 
ett bättre inflöde och en mer blandad åldersstruktur i lärarkåren. 
Samtidigt finns i dessa kommuner större problem med andelen 
utbildade lärare som arbetar utanför utbildningssektorn. Bakom 
dessa huvuddrag finns variationer mellan kommuner och län 
som är svåra att förklara, och som kräver fördjupad analys. 

I och med att det finns olika typer av förklaringsfaktorer kopplat 
till lärarbristen finns också många olika typer av lösningar. Det 
fortsatta arbetet med frågorna kopplat till en bättre lärarförsörjning 
är många. Framför allt finns många fler analyser som kan göras 
för att få ytterligare inblick i dynamiken och situationen. 

Diskussion
I denna rapport har lärarförsörjningsfrågan analyserats 
kvantitativt på en relativt aggregerad nivå. Med andra ord 
finns, som beskrivet ovan, många nyanser bakom de siffror 
som presenterats i rapporten. Det finns också begränsningar 
till följd av de data som använts, vilka beskrivits löpande i 
rapporten. Givet dessa förbehåll pekar resultaten i rapporten på 
att det finns ett antal potentiella lösningar kopplat till frågorna. 

Det första, och kanske mest slående resultatet är ett kompetens-
försörjningen av lärare påverkas av lokaliseringen av lärosätena. I 
kommuner nära ett lärosäte är tillgången bättre. Med målet om en 
mer jämnfördelad lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen bör 
lokalisering av dagens lärosäten samt lokala studiecentra beaktas 
innan ytterligare etableringar sker. Vid framtida anläggande 
av lärarutbildningar bör lokaliseringsanalyser genomföras över 
universitet, högskolor och lokala studiecentra för att på så sätt 
kunna placera ut nya där det i dagsläget är långt till närmsta. 
Som beskrivet i rapporten är skillnaderna idag stora mellan 
kommuner vilket får konsekvenser för de enskilda kommunerna. 

Utmaningen med att alla som påbörjar lärarutbildningen inte 
slutför skulle flera policyförändringar potentiellt kunna mildra. 
Dels påverkar yrkets generella attraktivitet studenters vilja att 
slutföra utbildningen. Attraktivitet kan som diskuterats ovan 
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påverkas genom löner, arbetsvillkor, karriärvägar med mera. Det 
finns också andra faktorer som påverkar genomströmningen, 
utöver yrkets attraktivitet. Dels beror det på individerna som 
påbörjar programmet, dels så påverkas den av hur programmet 
är utformat. Detta har inte utretts i detalj i denna rapport, men 
via statistiken kan vi tydligt se hur genomströmningen skiljer sig 
mellan universiteten. Vilka som är framgångsfaktorerna för en 
hög genomströmning skulle kunna utredas vidare och lärdomar 
skulle kunna dras. Detta skulle eventuellt kunna vara användande 
av arbetsintegrerade studier, användande av lokala studiecentra 
eller andra verktyg. Ramboll har, baserat på olika workshops med 
mera under arbetets gång, fått bilden av att merparten av avhoppen 
från lärarutbildningen sker i början och i slutet av utbildningen. 
Avhoppen i början är i sig mer naturliga, till exempel till följd av 
att studenten snabbt insett att läraryrket inte passar studenten eller 
att studenten kommit in på en annan utbildning. När det kommer 
till de som hoppar av under slutet på utbildningen är frågan mer 
komplicerad. Dessa individer är i de flesta fall de som fått ett lärar-
jobb och inte är i behov av att slutföra sin utbildning. Frågan som 
man då måste ställa sig är varför så är fallet och varför det saknas 
incitament för den enskilde lärarstudenten att slutföra sina studier. 

För att implementera policyåtgärder kopplat till denna fråga 
skulle anledningarna till att studenter under slutet av lärarpro-
grammet väljer att hoppa av behöva undersökas. Om svaret 
på en sådan studie är att det inte finns några incitament för att 
slutföra sina studier och givet att det är eftersträvansvärt att 
lärarstudenter slutför sina studier, bör policys implementeras 
som skapar detta incitament. Detta skulle till exempel kunna 
vara statliga subsidier till huvudmän som anställer behöriga 
lärare (vilka sedan påverkar lönen för de behöriga lärarna). 

Slutligen så har vi i denna rapport identifierat skillnader för 
andelen behöriga lärare mellan områden med låg respektive 
hög socioekonomisk standard. Givet att skolan ska ha en 
kompenserande funktion i samhället, dvs att barn med föräldrar 
med sämre socioekonomiska förutsättningar hemifrån ska få 
mer hjälp från det offentliga så är denna skillnad ett problem. En 
policylösning som troligen skulle mildra problemet är statliga 
eller kommunala subsidier riktade till skolor i områden med 
sämre socioekonomiska förutsättningar. En sådan subsidie skulle 
dels kunna baseras på områdets socioekonomiska standard, 
dels elevunderlagets socioekonomiska standard.       

Avslutningsvis kan vi konstatera att lärarförsörjningsfrågan är 
komplex och det finns många tänkbara lösningar på dessa frågor. 
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11.   Bilaga
11.1 Tillgången på lärare
Nedan illustreras tillgången på lärare uppdelat på ämnes-
kategorier och årskurs. Kategorierna är som följer: basämnen, 
naturorienterande ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, 
praktiskt-estetiska ämnen och moderna språk. Punkternas 
olika färger representerar lärartillgången inom de olika 
respektive årskurserna: årskurs 1–3 (blå), årskurs 4-6 (gul) 
samt årskurs 7-9 (röd). Procentsatsen ovanför punkterna i 
figurerna representerar andelen behöriga lärare för årskursen 
och ämnet i fråga, medan talen nedanför punkterna visar antalet 
yrkesverksamma lärare i kategorin. Följande figurer kompletterar 
således kartläggningen av andelen behöriga lärare genom att 
undersöka variationer inom de olika årskurserna i grundskolan.

Tillgången inom basämnena är generellt bättre än inom de 
andra ämnesområdena (Figur 27). Den generella tillgången på 
lärare inom basämnena är jämförelsevis god. Tillgången på 
svensklärare och matematiklärare (se andra och tredje raden 
i figuren) är över lag högre än lärartillgången inom engelska 
och svenska som andraspråk (se första och fjärde raden). Sett 
över alla basämnen är tillgången på lärare i årskurs 1-3 (se blå 
punkter) relativt god, och högre än för de äldre årskurserna. 
Detta gäller dock inte för engelsklärare, där tillgången i stället 
är bäst i årskurserna 7-9 (se röd punkt). Den årskursen med den 
sammantaget lägsta andelen behöriga lärare inom basämnena är 
årskurs 4-6. Sett till övriga ämneskategorier, som tas upp längre 
fram, är lärartillgången inom basämnena över lag relativt god.

Figur	27. Andel behöriga lärare och antal lärare inom basämnena, Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket
Not: Andel behöriga och antal lärare
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Andelen behöriga lärare inom naturorienterande ämnen 
är medelbra med störst andel behöriga i årskurs 1-3 (Figur 
28). Bland de naturorienterande ämnena är andelen behöriga 
lärare generellt på något lägre nivåer än för basämnena.

Andelen behöriga biologilärare (se första raden) är störst inom 
kategorin, och minst bland tekniklärare (se fjärde raden). Sett över 
ämnena inom kategorin är andelen behöriga lärare störst bland 
lågstadielärare (årskurs 1-3) där ungefär 70 procent är behöriga, 
förutom inom teknikämnet. Bland tekniklärarna är andelen 
behöriga högstadielärare i stället högst, även om också den är 
låg sett till övriga ämnen i kategorin. Sett till övriga kategorier 
är behörighetsgraden inom de naturorienterande ämnena på 
ungefär samma nivåer som de samhällsvetenskapliga ämnena. 

Andelen behöriga lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen 
är medelbra med störst andel behöriga i årskurs 7-9 (Figur 
29). Behörighetsgraden bland de samhällsvetenskapliga 
ämnena är något lägre än bland basämnena, men ungefär på 
samma nivåer som inom de naturorienterande ämnena. 

Störst andel behöriga lärare återfinns inom historieämnet (se andra 
raden) där lärare är behöriga till 59, 61 respektive 77 procent. 
Lägst andel behöriga återfinns i ämnet samhällskunskap. För 
majoriteten av ämnena i kategorin är andelen behöriga störst 
bland högstadielärare (se röda punkter). För geografiämnet är 
behörighetsgraden i stället störst på lågstadienivå, även om andelen 
behöriga inom det ämnet är ungefär densamma för alla årskurser. 

Figur	28. Andel behöriga lärare och antal lärare inom de naturorienterande ämnena, 
Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket
Not: Andel behöriga och antal lärare
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Figur 29. Andel behöriga lärare och antal lärare inom de samhällsvetenskapliga ämnena, 
Stockholm-Mälarregionen

Figur 30. Andel behöriga lärare och antal lärare inom de praktiskt-estetiska ämnena, 
Stockholm-Mälarregionen

Källa: Skolverket
Not: Andel behöriga och antal lärare

Källa: Skolverket
Not: Andel behöriga och antal lärare

Andelen behöriga lärare inom praktiskt-estetiska ämnen är 
generellt lägre än inom tidigare nämnda ämnesområden (Figur 
30). Behörighetsgraden bland lärare inom de praktiskt-estetiska 
ämnena är lägre än bland såväl de naturorienterande och 
samhällsvetenskapliga ämnena som bland basämnena.
Ämnet med högst andel behöriga lärare är, som syns nedan, 
idrott och hälsa. Vidare är ämnet med lägst andel behöriga 
hem- och konsumentkunskap, tätt följt av slöjdämnet. 
Andelen behöriga lärare är störst på högstadienivå (årskurs 
7-9) inom alla ämnen i kategorin. Minst andel behöriga är 
det generellt på lågstadienivå (årskurs 1-3), med undantag 
för ämnet hem- och konsumentkunskap där årskurserna 
med lägst behörighetsgrad bland lärarna är årskurs 4-6. 
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Figur 31. Andel behöriga lärare och antal lärare inom de moderna språken, Stockholm-
Mälarregionen

Källa: Skolverket
Not: Andel behöriga och antal lärare

Andelen behöriga inom moderna språk är generellt lägre än inom 
övriga ämnesområden (Figur 31). Behörighetsgraden bland lärare i 
moderna språk är lägre jämfört med samtliga andra ämneskategorier. 
Tysklärare har över lag högre behörighetsgrad än övriga två 
språkämnen i kategorin. Sett över alla ämnen i kategorin är 
andelen behöriga lärare bättre på högstadienivå än i årskurs 4-6.

Sett över alla kategorier kan man sammanfattningsvis konstatera 
att ämnet med störst andel behöriga lärare är svenska, följt av 
matematik. Andelen behöriga lärare är inom dessa två ämnen 
särskilt hög på lågstadienivå (årskurs 1-3). Vidare är ämnet med 
minst andel behöriga lärare teknik, följt av svenska som andraspråk. 
Här är behörighetsgraden bland lärarna i årskurs 4-6 särskilt låg. 

Kategorimässigt rangordnat är andelen behöriga lärare högst bland de 
som undervisar i basämnena, följt av de samhällsvetenskapliga ämnena, 
naturorienterande ämnena och därefter de praktiskt-estetiska ämnena. 
Lägst andel behöriga lärare återfinns i kategorin moderna språk. Sett 
till variationer i behörighetsgrad bland lärare i de olika årskurserna 
kan man konstatera att basämnena och de naturorienterande ämnena 
har högst andel behöriga på lågstadienivå. De samhällsvetenskapliga 
ämnena, de praktiskt-estetiska ämnena samt de moderna språken 
har i stället högst andel behöriga lärare på högstadienivå. 

Att andelen behöriga lärare inom basämnena och de naturorienterande 
ämnena generellt är sämre inom årskurs 4-6 och 7-9 än inom årskurs 
1-3 går alltså att observera från ovanstående figurer. Detta är resultat 
som stämmer överens med bland annat resultaten i en rapport från 
Skolverket, som visar på en förväntat större brist på lärare inom dessa 
årskurser.34 Detta kan bekräftas ytterligare av en rapport från UKÄ där 
de skriver att avhoppen från lärarutbildningen förefaller klart högst på 
ämneslärarutbildningen, särskilt på inriktningen mot årskurs 7-9.35 

34 Skolverket (2019). ”Lärarprognos 2019”
35 UKÄ (2016). ”Avhopp från lärarutbildningen”
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11.2 Yrkesbytare
I tabellen redovisas antalet utbildade inom Pedagogik och 
lärarutbildning i Stockholm-Mälarregionen och hur fördelningen 
mellan utbildningar ser ut inom utbildningsgruppen. 

Vi exkluderar de individer som inte har en examen från 
universitet eller högskola samt förskollärarutbildning och 
fritidspedagogutbildning då det ligger utanför analysens fokus. 

Nedan redovisas de yrken som klassificerats som lärar- 
respektive skolyrken. Urvalet är gjort baserat på Rambolls 
bedömningar och är i viss mån godtyckligt. Syftet med 
urvalet är att visa på i vilken utsträckning de arbetar inom 
dessa yrken och hur det skiljer sig mellan län – ett förändrat 
urval (tillägg eller borttagning av ett eller ett par yrken) 
påverkar enbart de övergripande resultaten på marginalen.

Tabell 13. Avgränsning av kategorier inom pedagogik och lärarutbildning för den fortsatta 
analysen i rapporten, Stockholm-Mälarregionen

Tabell 14. Yrken (SSYK 2012) kategoriserade som Lärare och pedagoger samt andra 
skolyrken 

Källa: SCB

Källa: SCB
Not: Utvalda yrkeskategorier är genomförda baserat på Rambolls bedömning
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Personer med lärarutbildning arbetar främst inom skola, 
men det finns inga andra typiska yrken för lärare – gruppen 
präglas snarare av en stor spridning (Figur 32). Totalt sett 
för de fyra utbildningsgrupperna är Planerare och utredare 
det vanligaste yrket. För individer med praktiskt-estetisk 
utbildning är musiker, sångare och kompositörer det 
vanligaste. Andra yrken som utmärker sig är skogsarbetare, 
lednings- och organisationsutvecklare, kontorsassistenter 
och verksamhetschefer inom samhällsservice.  

Figur 32. Personer med lärarutbildning uppdelat på yrke, Stockholm-Mälarregionen

Figur 33. Andel behöriga lärare per FA och potential, Stockholm-Mälarregionen

Källa: SCB

Källa: Skolverket, bearbetning av Ramboll
Not: Potential baseras på antaganden beskrivna i kapitel 6.1
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11.3 Övriga tabeller
Nedan redovisas vilka FA-regioner och kommungrupper 
som respektive kommun tillhör.

FA Kommungrupp Kommun
Avesta-Hedemora Mindre stad/tätort Avesta

Avesta-Hedemora Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Hedemora

Bollnäs-Ovanåker Landsbygdskommun Bollnäs

Bollnäs-Ovanåker Landsbygdskommun Ovanåker

Bollnäs-Ovanåker Landsbygdskommun Söderhamn

Eskilstuna Mindre stad/tätort Katrineholm

Eskilstuna Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Vingåker

Eskilstuna Större stad Eskilstuna

Falun-Borlänge Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Leksand

Falun-Borlänge Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Rättvik

Falun-Borlänge Mindre stad/tätort Falun

Falun-Borlänge Pendlingskommun nära 
större stad

Gagnef

Falun-Borlänge Pendlingskommun nära 
större stad

Säter

Falun-Borlänge Större stad Borlänge

Gotland Mindre stad/tätort Gotland

Gävle Lågpendlingskommun 
nära större stad

Hofors

Gävle Lågpendlingskommun 
nära större stad

Ockelbo

Gävle Lågpendlingskommun 
nära större stad

Sandviken

Gävle Pendlingskommun nära 
större stad

Älvkarleby

Gävle Större stad Gävle

Hudiksvall Mindre stad/tätort Hudiksvall

Hudiksvall Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Nordanstig

Jönköping Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Ydre

Karlskoga Mindre stad/tätort Karlskoga

Karlskoga Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Degerfors

Karlstad Landsbygdskommun Arvika

Karlstad Landsbygdskommun Filipstad

Karlstad Landsbygdskommun Hagfors

Karlstad Landsbygdskommun Sunne

Karlstad Lågpendlingskommun 
nära större stad

Kristinehamn

Karlstad Lågpendlingskommun 
nära större stad

Munkfors

Karlstad Lågpendlingskommun 
nära större stad

Säffle

Karlstad Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Storfors
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Karlstad Pendlingskommun nära 
större stad

Forshaga

Karlstad Pendlingskommun nära 
större stad

Grums

Karlstad Pendlingskommun nära 
större stad

Hammarö

Karlstad Pendlingskommun nära 
större stad

Kil

Karlstad Större stad Karlstad

Linköping-Norrköping Lågpendlingskommun 
nära större stad

Finspång

Linköping-Norrköping Lågpendlingskommun 
nära större stad

Kinda

Linköping-Norrköping Lågpendlingskommun 
nära större stad

Motala

Linköping-Norrköping Lågpendlingskommun 
nära större stad

Valdemarsvik

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Boxholm

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Vadstena

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Ödeshög

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
större stad

Mjölby

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
större stad

Söderköping

Linköping-Norrköping Pendlingskommun nära 
större stad

Åtvidaberg

Linköping-Norrköping Större stad Linköping

Linköping-Norrköping Större stad Norrköping

Ljusdal Landsbygdskommun Ljusdal

Ludvika Landsbygdskommun Ludvika

Ludvika Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Smedjebacken

Malung-Sälen Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Malung-Sälen

Mora Landsbygdskommun Mora

Mora Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Orsa

Mora Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Älvdalen

Nyköping-Oxelösund Mindre stad/tätort Nyköping

Nyköping-Oxelösund Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Oxelösund

Stockholm Lågpendlingskommun 
nära större stad

Enköping

Stockholm Lågpendlingskommun 
nära större stad

Flen

Stockholm Lågpendlingskommun 
nära större stad

Östhammar

Stockholm Mindre stad/tätort Norrtälje

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Botkyrka

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Danderyd

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Ekerö
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Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Haninge

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Huddinge

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Håbo

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Järfälla

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Lidingö

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Nacka

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Nynäshamn

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Salem

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Sigtuna

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Sollentuna

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Solna

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Sundbyberg

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Tyresö

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Täby

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Upplands Väsby

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Upplands-Bro

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Vallentuna

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Vaxholm

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Värmdö

Stockholm Pendlingskommun nära 
storstad

Österåker

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Gnesta

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Heby

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Knivsta

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Nykvarn

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Strängnäs

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Tierp

Stockholm Pendlingskommun nära 
större stad

Trosa

Stockholm Storstäder Stockholm

Stockholm Större stad Södertälje

Stockholm Större stad Uppsala

Torsby Landsbygdskommun Torsby
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Vansbro Landsbygdskommun Vansbro

Västerås Lågpendlingskommun 
nära större stad

Köping

Västerås Lågpendlingskommun 
nära större stad

Sala

Västerås Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Arboga

Västerås Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Fagersta

Västerås Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Kungsör

Västerås Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Norberg

Västerås Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Skinnskatteberg

Västerås Pendlingskommun nära 
större stad

Hallstahammar

Västerås Pendlingskommun nära 
större stad

Surahammar

Västerås Större stad Västerås

Västlandet Landsbygdskommun Årjäng

Västlandet Landsbygdskommun med 
besöksnäring

Eda

Örebro Landsbygdskommun Hällefors

Örebro Lågpendlingskommun 
nära större stad

Askersund

Örebro Lågpendlingskommun 
nära större stad

Laxå

Örebro Lågpendlingskommun 
nära större stad

Lindesberg

Örebro Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Ljusnarsberg

Örebro Pendlingskommun nära 
större stad

Hallsberg

Örebro Pendlingskommun nära 
större stad

Kumla

Örebro Pendlingskommun nära 
större stad

Lekeberg

Örebro Pendlingskommun nära 
större stad

Nora

Örebro Större stad Örebro
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'kommun@bengtsfors.se' <kommun@bengtsfors.se>; 'vasterviks.kommun@vastervik.se' 
<vasterviks.kommun@vastervik.se>; 'trelleborgs.kommun@trelleborg.se' 
<trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; 'kommun@odeshog.se' <kommun@odeshog.se>; 
'kommun@valdemarsvik.se' <kommun@valdemarsvik.se>; 'kommun@essunga.se' 



<kommun@essunga.se>; 'kommun@oxelosund.se' <kommun@oxelosund.se>; 
'region@kronoberg.se' <region@kronoberg.se>; 'umea.kommun@umea.se' 
<umea.kommun@umea.se>; 'kommun@stromsund.se' <kommun@stromsund.se>; 
'torsby.kommun@torsby.se' <torsby.kommun@torsby.se>; 'kommun@asele.se' 
<kommun@asele.se>; 'gotene.kommun@gotene.se' <gotene.kommun@gotene.se>; 
'kommunstyrelse@jonkoping.se' <kommunstyrelse@jonkoping.se>; 'info@vaggeryd.se' 
<info@vaggeryd.se>; 'skara.kommun@skara.se' <skara.kommun@skara.se>; 
'kommun@lindesberg.se' <kommun@lindesberg.se>; 'kommun@tanum.se' 
<kommun@tanum.se>; 'kommunstyrelsen@nynashamn.se' 
<kommunstyrelsen@nynashamn.se>; 'kommunen@haparanda.se' 
<kommunen@haparanda.se>; 'kommunen@oskarshamn.se' <kommunen@oskarshamn.se>; 
'kommun@ljusdal.se' <kommun@ljusdal.se>; 'kontaktcenter@helsingborg.se' 
<kontaktcenter@helsingborg.se>; 'kommunstyrelsen@malmo.se' 
<kommunstyrelsen@malmo.se>; 'info@solvesborg.se' <info@solvesborg.se>; 
'kommun@tomelilla.se' <kommun@tomelilla.se>; 'kommun@tjorn.se' <kommun@tjorn.se>; 
'kommun@vetlanda.se' <kommun@vetlanda.se>; 'kommun@mullsjo.se' 
<kommun@mullsjo.se>; 'kommunstyrelsen@solna.se' <kommunstyrelsen@solna.se>; 
'upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se' <upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se>; 
'kommun@astorp.se' <kommun@astorp.se>; 'kommun@askersund.se' 
<kommun@askersund.se>; 'kommun@karlsborg.se' <kommun@karlsborg.se>; 'trosa@trosa.se' 
<trosa@trosa.se>; 'herrljunga.kommun@herrljunga.se' <herrljunga.kommun@herrljunga.se>; 
'kommunen@bollebygd.se' <kommunen@bollebygd.se>; 'info@ludvika.se' <info@ludvika.se>; 
'info@fagersta.se' <info@fagersta.se>; 'kommun@arjang.se' <kommun@arjang.se>; 
'kommun@malung-salen.se' <kommun@malung-salen.se>; 'kommun@kiruna.se' 
<kommun@kiruna.se>; 'storfors.kommun@storfors.se' <storfors.kommun@storfors.se>; 
'kansliet@vaxholm.se' <kansliet@vaxholm.se>; 'info@salem.se' <info@salem.se>; 
'kommun@pajala.se' <kommun@pajala.se>; 'kommun@gnosjo.se' <kommun@gnosjo.se>; 
'kommun@nordanstig.se' <kommun@nordanstig.se>; 'kundcenter@ostersund.se' 
<kundcenter@ostersund.se>; 'registrator@nacka.se' <registrator@nacka.se>; 
'gnesta.kommun@gnesta.se' <gnesta.kommun@gnesta.se>; 'kommun@vanersborg.se' 
<kommun@vanersborg.se>; 'kommun@nykvarn.se' <kommun@nykvarn.se>; 
'simrishamns.kommun@simrishamn.se' <simrishamns.kommun@simrishamn.se>; 
'kommun@stenungsund.se' <kommun@stenungsund.se>; 'kommun@vingaker.se' 
<kommun@vingaker.se>; 'kommun@sunne.se' <kommun@sunne.se>; 
'vadstena.kommun@vadstena.se' <vadstena.kommun@vadstena.se>; 
'timra.kommun@timra.se' <timra.kommun@timra.se>; 'kommun@hogsby.se' 
<kommun@hogsby.se>; 'kommun@harryda.se' <kommun@harryda.se>; 'kommunen@ystad.se' 
<kommunen@ystad.se>; 'kommunen@vargarda.se' <kommunen@vargarda.se>; 
'kommun@kalix.se' <kommun@kalix.se>; 'kommun@laholm.se' <kommun@laholm.se>; 
'kommunen@ornskoldsvik.se' <kommunen@ornskoldsvik.se>; 'kommun@soderkoping.se' 
<kommun@soderkoping.se>; 'kommun@arjeplog.se' <kommun@arjeplog.se>; 
'kommunen@emmaboda.se' <kommunen@emmaboda.se>; 'kommunen@danderyd.se' 
<kommunen@danderyd.se>; 'post@gallivare.se' <post@gallivare.se>; 
'vansbro.kommun@vansbro.se' <vansbro.kommun@vansbro.se>; 'info@ljungby.se' 



<info@ljungby.se>; 'kommun@kristianstad.se' <kommun@kristianstad.se>; 
'region.vasternorrland@rvn.se' <region.vasternorrland@rvn.se>; 'info@ekero.se' 
<info@ekero.se>; 'kommunen@boden.se' <kommunen@boden.se>; 'kommun@lerum.se' 
<kommun@lerum.se>; 'info@almhult.se' <info@almhult.se>; 'info@bjuv.se' <info@bjuv.se>; 
'haningekommun@haninge.se' <haningekommun@haninge.se>; 'info@torsas.se' 
<info@torsas.se>; 'kontaktcenter@falun.se' <kontaktcenter@falun.se>; 
'kommunen@hassleholm.se' <kommunen@hassleholm.se>; 'kommun@skinnskatteberg.se' 
<kommun@skinnskatteberg.se>; 'region.dalarna@regiondalarna.se' 
<region.dalarna@regiondalarna.se>; 'info@karlshamn.se' <info@karlshamn.se>; 
'kommun@forshaga.se' <kommun@forshaga.se>; 'kommun@ale.se' <kommun@ale.se>; 
'sundsvalls.kommun@sundsvall.se' <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; 'kommunen@hjo.se' 
<kommunen@hjo.se>; 'gavle.kommun@gavle.se' <gavle.kommun@gavle.se>; 
'kommun@falkenberg.se' <kommun@falkenberg.se>; 'vilhelmina.kommun@vilhelmina.se' 
<vilhelmina.kommun@vilhelmina.se>; 'region.uppsala@regionuppsala.se' 
<region.uppsala@regionuppsala.se>; 'registrator@gagnef.se' <registrator@gagnef.se>; 
'kommun@pitea.se' <kommun@pitea.se>; 'lunds.kommun@lund.se' 
<lunds.kommun@lund.se>; 'kommun@sandviken.se' <kommun@sandviken.se>; 
'kommun@hudiksvall.se' <kommun@hudiksvall.se>; 'regionen@regionorebrolan.se' 
<regionen@regionorebrolan.se>; 'ks@markaryd.se' <ks@markaryd.se>; 
'regionnorrbotten@norrbotten.se' <regionnorrbotten@norrbotten.se>; 
'kontaktcenter@varnamo.se' <kontaktcenter@varnamo.se>; 
'sollentuna.kommun@sollentuna.se' <sollentuna.kommun@sollentuna.se>; 'regionen@rjl.se' 
<regionen@rjl.se>; 'rg@regiongavleborg.se' <rg@regiongavleborg.se>; 
'kommunen@katrineholm.se' <kommunen@katrineholm.se>; 'kommun@sorsele.se' 
<kommun@sorsele.se>; 'region@skane.se' <region@skane.se>; 'hofors.kommun@hofors.se' 
<hofors.kommun@hofors.se>; 'registrator@sfv.se' <registrator@sfv.se>; 
'regionstockholm@sll.se' <regionstockholm@sll.se>; 'kommun@kungsbacka.se' 
<kommun@kungsbacka.se>; 'Kommunen@uddevalla.se' <Kommunen@uddevalla.se>; 
'kommunstyrelsen@vasteras.se' <kommunstyrelsen@vasteras.se>; 
'regionen@regionhalland.se' <regionen@regionhalland.se>; 'kommunstyrelsen@mala.se' 
<kommunstyrelsen@mala.se>; 'kc@taby.se' <kc@taby.se>; 'info@karlskoga.se' 
<info@karlskoga.se>; 'servicecenter@huddinge.se' <servicecenter@huddinge.se>; 
'post@vgregion.se' <post@vgregion.se>; 'kontakt@linkoping.se' <kontakt@linkoping.se>; 
'regionen@regionvasterbotten.se' <regionen@regionvasterbotten.se>; 
'region@regionvastmanland.se' <region@regionvastmanland.se>; 'kontakt@molndal.se' 
<kontakt@molndal.se>; 'region@regionostergotland.se' <region@regionostergotland.se>
Ämne: Informationsinsamling kring möjliga skyddade utrymmen för civilbefolkningen - film

2023-01-19 skickade MSB ut ett dokument till samtliga regioner och kommuner, Trafikverket och Statens 
Fastighetsverk med titeln: Informationsinsamling kring möjliga skyddade utrymmen för civilbefolkningen 
(MSB 2023-01174).
 



I dokumentet beskrevs MSB:s behov av stöd från ovanstående aktörer i en informationsinsamling 
kopplat till ett regeringsuppdrag angående skyddade utrymmen.
MSB utlovade att en del av stödet i arbetet skulle vara en film eller webb-sändning. En sådan har nu 
tagits fram i form av en intervju med representant från Västerås stad, där riskingenjör Johan Ahlström 
beskriver deras syn på arbetet och hur dom valt att ta sig an detta.
 
Denna film finns nu publicerad på MSB:s webbplats: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/inventering-av-
skyddade-utrymmen/
 
För frågor och kommentarer: Skyddade_utrymmen@msb.se
 
 
Med vänlig hälsning
Projektgruppen Skyddade utrymmen, RO-BE MSB
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade 
filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/inventering-av-skyddade-utrymmen/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/inventering-av-skyddade-utrymmen/
mailto:Skyddade_utrymmen@msb.se
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Kurt Nyströms Skogsmaskiner AB 
Slada 414 
81964 Hållnäs 
 

 

 

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

Beslut 
Länsstyrelsen ger Kurt Nyströms Skogsmaskiner AB, org.nr. 556249-
3972, tillstånd till vägtransport av farligt avfall och icke-farligt avfall 
som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, enligt 5 kap. 1 § 
avfallsförordningen (2020:614). 

Tillståndet omfattar styckegods-transport av farligt avfall och gäller till 
den 14 februari 2028. Tillståndet omfattar även styckegods-transport av 
icke-farligt avfall och gäller tills vidare. Tillståndet omfattar följande 
avfallskoder i bilaga 3 till avfallsförordningen. 

Avfallskoder; 130208, 160107, 150110, 150202, 130112, 160708, 
160601, 160114, 150111 och 200121. 

Kurt Nyströms Skogsmaskiner AB har sitt säte i Tierp kommun. 

Villkor 
1. Om inte annat framgår av övriga villkor, så ska ni bedriva 

verksamheten på det sätt som ni har angivit i 
ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i 
förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 

2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i varje fordon 
som transporterar avfall. 

3. Ni behöver hålla er informerade om och även se till att personal 
som hanterar avfallet har de nödvändiga kunskaper om vilka 
risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten. 

4. Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och 
utföra de åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill 
eller liknande. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-14  
 

  
 

Ärendebeteckning  
562-454-2023  
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5. Vid en olycka ska ni utföra de åtgärder som behöver vidtas för att 
begränsa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

6. Ni behöver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att 
kunna välja lämplig avfallsmottagare. 

7. Ni ska se till att alla fordon som transporterar avfall är 
trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker 
det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som inte 
täcks av trafikskadelagens regler och som därmed inte 
trafikförsäkringen ersätter. 

Motivering till beslutet 
Enligt 5 kap 3 § avfallsförordningen får tillstånd till transport av avfall 
och farligt avfall endast ges till dem som visar att de har 
personalmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta hand 
om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa och 
miljö. 

Länsstyrelsen bedömer att sökanden uppfyller kraven i 5 kap. 3 § 
avfallsförordningen. Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt 
avfall kan därför ges.  

Upplysningar 
Detta tillstånd kan enligt 24 kap. 3 § miljöbalken helt eller delvis 
återkallas om de skäl som anges i balken uppstår. Se information i bilaga 
3. 

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska avfallet åtföljas av ett 
transportdokument. Transporten ska även antecknas enligt bestämmelser 
om anteckningsskyldighet. Se information i bilaga 2, samt ytterligare 
bestämmelser i avfallsförordningen. 

Vid eventuell olycka ska kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor och/ 
eller Räddningstjänst omedelbart informeras. 

Tillståndshavaren ska hålla sig informerad om vilka lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten och inneha de tillstånd som i 
övrigt behövs för transportverksamhet enligt annan lagstiftning, se 
bilaga 3 för exempel på relevant lagstiftning. 

Vad som är farligt avfall framgår av 2 kap. 3 § avfallsförordningen. 
Paragrafen hänvisar vidare till bland annat bilagan i direktiv 
2008/98/EG. I direktivets bilaga 3 anges egenskaper för farligt avfall. 
Om avfall innehåller ämnen som är bland annat explosiva, oxiderande, 
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brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, 
frätande, smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagent, 
allergiframkallande eller ekotoxiska räknas det som farligt avfall. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av miljöskyddshandläggare Sissela Collman. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Information om transportdokument och information om annan 

lagstiftning 
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken 

Kopia till: 
Tierps kommun 
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 454-2023. 

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Vad gäller för transportdokument och anteckningsskyldighet? 

Transportdokument 
Enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska ett transportdokument 
följa med transporter av farligt avfall och vara tillgängligt. 

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om 
1. avfallstyp 
2. avfallets vikt i kilogram 
3. datum för transporten 
4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet 

transporteras 
5. transportör 
6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns. 

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska lämnar avfallet 
och av den som transporterar avfallet. Om transportdokumentet är elektroniskt, 
ska den som lämnar avfallet skriva under med en elektronisk underskrift. 

Anteckningsskyldighet för transportörer 
När du transporterar farligt avfall, ska du föra anteckningar för varje typ av 
avfall. Följande uppgifter ska du anteckna innan transporten påbörjas: 

1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras 
2. datum för transport 
3. transportsätt 
4. avfallets vikt i kilogram 
5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras. 

Om du är producent, har samlat in eller behandlat avfallet som ska trans-
porteras ska du istället föra anteckningar enligt 6 kap. 1, 3 eller 5 §§. 

Spara anteckningarna i minst tolv månader. 

Register för farligt avfall 
De anteckningar om farligt avfall, som du behöver göra enligt 
avfallsförordningen, ska du även lämna in i ett register från och med den 1 
november 2020. Detta register administreras av Naturvårdsverket. 
Anteckningarna ska du registrera senast två arbetsdagar efter att du utfört 
transporten. 

På www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-
avfall/rapportera-till-avfallsregistret finns information om hur du rapporterar 
uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. 
  

 
Bilaga 2 
 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/
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Information från länsstyrelsen 

Exempel på lagstiftning 
• Lag (2006:263) om transport av farligt gods och Förordning 

(2006:311) om transport av farligt gods.  
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

(MSBFS 2022:3) om transport av farligt gods på väg och i terräng 
(ADR-S 2023). 

• Lokala transportföreskrifter för transporter av farligt avfall och/eller farligt 
gods. Dessa föreskrifter kan variera mellan olika kommuner och län. 

• Om transporten omfattar avfallsslag som berör kommunens 
renhållning kräver det att ni får kommunens medgivande. 

• För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall 
behöver ni ett särskilt tillstånd eller göra en anmälan enligt 
bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

• För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. 

Miljöbalken 24 kap. 3§ 
Tillståndet kan återkallas av den länsstyrelse som har gett tillståndet till 
transport av avfall och/eller transport av farligt avfall. Hela tillståndet, 
eller delar av det, kan bli återkallat om ni inte följer lagar och regler. 
Observera att tillståndet kan återkallas om 
• den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har 

vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter 
eller låtit bli att lämna uppgifter som har betydelse 

• tillståndet eller villkor inte har följts och avvikelsen är av betydelse 
• verksamheten har orsakat besvär eller skador efter att verksamheten 

fick tillståndet 
• verksamheten orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller miljön 
• verksamheten upphör 
• ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd 
• det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till EU-medlemskapet. 

Kontrollera avfallstransportörer 
Vi kommer att publicera ditt tillstånd i webbregistret 
www.kontrolleraavfallstransportorer.se. 

Detta är ett nationellt register över företag och verksamheter som har 
tillstånd till transport av avfall, enligt avfallsförordningen. Här hittar du 
även företag som gjort anmälan om transport av farligt avfall, handlare, 
mäklare och insamlare av avfall. 

 
Bilaga 3 

https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
 
 
 
 

DOM 
2023-02-27 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr  
P 4138-22 
P 6514-22 
 

 

Dok.Id 794743 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
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YRKANDEN M.M. 

Lars-Gunnar Sandin har, som det får förstås, yrkat att mark- och miljödomstolen, 

med ändring av Länsstyrelsen i Uppsala läns (länsstyrelsen) beslut, ska upphäva 

Tierps kommuns (kommunen) beslut och avslå ansökan om bygglov. Till stöd för 

sin talan har Lars-Gunnar Sandin anfört i huvudsak följande. 

 

Han bedriver ett aktivt lantbruk i närheten av det nu överklagade projektet och kan 

påverkas negativt genom exempelvis översvämning vid bristfällig dränering och 

störning av internet och GPS-utrustning. 

 

Solcellsparken och transformatorstationerna ska byggas på jordbruksmark då åt-

gärderna anses utgöra ett sådant allmänt intresse för energiförsörjningen som kan 

tillåtas. Det är dock bara solcellsparken som utgör ett sådant allmänt intresse. Trans-

formatorstationerna är endast nödvändiga för solcellsparken och utgör inget sådant 

allmänt intresse utan solcellsparken. I Tierps kommun råder ingen energibrist då 

ledningar för både vatten- och kärnkraft passerar kommunen. Däremot ligger det i 

allmänhetens intresse att utnyttja jordbruksmark till matproduktion. 

 

Om solcellsparken skulle anses utgöra ett allmänt intresse för energiförsörjning 

finns det andra platser med lägre brukningsvärde som lämpar sig bättre för ända-

målet. Det går två stora kraftledningsgator genom marken där projektet ska placeras 

vilket minskar lämpligheten ytterligare. Sökanden har inte presenterat alternativa 

lokaliseringar. 

 

Det är felaktigt att solcellsparken i sig inte kräver bygglov och anmärkningsvärt att 

den tillåts byggas utan att jordbruksmarken tas ur produktion. En solcellspark med 

blommor mellan solcellsraderna som slås två gånger per år kan inte anses utgöra 

jordbruk och är en felaktig skötsel av marken. Projektet kommer skada naturmiljön 

och ändra området fullständigt. De försiktighetsåtgärder som sökanden erhållit från 

länsstyrelsen är bristfälliga på grund av för dåligt samråd. 
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Mark- och miljödomstolen har berett Helios Nordic Energy AB (bolaget) och 

kommunen tillfälle att dels yttra sig över överklagandet, dels över:  

1. i vilken utsträckning sökta åtgärder innebär ett ianspråktagande enligt 3 kap. 

4 § miljöbalken,  

2. om transformatorstationer och ställverksbyggnad hade kunnat placeras på ett 

sätt som inte medför ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark, och 

3. varför intresset av att producera förnybar energi inte kan tillgodoses på 

annan plats som inte innebär ianspråktagande av brukningsvärd 

jordbruksmark. 

 

Bolaget har med anledning av domstolens underrättelse anfört bland annat följande.  

 

Bolaget motsätter sig ändring av det överklagade beslutet och hemställer om att 

överklagandet ska avslås. 

 

Det ska redan inledningsvis understrykas att den planerade solparken har varit 

föremål för samråd samt kompletterande samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hos 

länsstyrelsen i ärende med dnr 525-3409-2021 respektive 525-160-2022. Läns-

styrelsen bedömde i ärendena att solparken inte på ett väsentligt sätt skadar natur-

miljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och förelade genom beslut den 

3 juni 2021 respektive 21 februari 2022 bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder 

till skydd för naturmiljön. Besluten har vunnit laga kraft. 

 

Frågan om markanvändningen är en grundläggande del av prövningen i ett 12:6-

samråd (se 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken). Från Nordstedts lagkommentar till 

12 kap. 6 § miljöbalken kan det bl.a. också noteras att ”[s]amrådet innebär närmast 

en diskussion med företagaren för att klargöra hur de planerade åtgärderna kan 

antas inverka på miljön och hur de ska anpassas till miljöbalkens krav, bl.a. 

hänsynsreglerna i 2 kap. Meningen är att samrådsreglerna ska fungera som ett 

förebyggande och lättillgängligt medel för tillsynsmyndigheten att kontrollera, styra 

och eventuellt hindra miljöstörande verksamheter, särskilt när dessa har en mera 

begränsad omfattning och effekt än dem som avses med »stoppregeln» i 2 kap. 9 § 
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men ändå kan bli ingripande i den lokala miljön.” Bolaget har vid anmälan om 

samråd från start varit tydligt med att solparken kommer att förläggas på jord-

bruksmark, vilket länsstyrelsen även uttryckligen tagit upp i sina beslut. Det är 

således uppenbart att frågan om anläggandet av solparken på jordbruksmark är 

prövad inom ramen för 12:6-samrådet. 

 

Bolaget får även understryka att ovan nämna prövning – anläggandet av solparken – 

ligger utanför prövningen av bygglovet för transformatorstationer och ställverks-

byggnaden. I mark- och miljödomstolens dom den 18 november 2022 med mål nr 

P 7699-22 konstateras att domstolen endast kan pröva frågor som varit föremål för 

prövning i nämnden och länsstyrelsen. Det fallet rörde bygglov för uppförande av 

transformatorstation. Motsvarande gör sig gällande för nu aktuell prövning.  

 

De aktuella byggloven avser nybyggnation av totalt 13 transformatorstationer samt 

en ställverksbyggnad på fastigheterna. Dessa är nödvändiga för att möjliggöra 

produktion av förnybar el från solparken. Solparkens areal omfattar cirka 

57,3 hektar. Solparken kommer att inhängas med stängsel, inom vilket solpaneler, 

växelriktare och transformatorstationer kommer att uppföras. 

 

De lovsökta och av nämnden och länsstyrelsen beviljade åtgärderna innebär ett 

begränsat tillfälligt ianspråktagande av jordbruksmark. Transformatorstationerna 

har en byggyta om knappt 11,9 m2 vardera, motsvarande cirka 155 m2 totalt för 

samtliga 13 stationer. Utöver detta har ställverksbyggnaden med transformator en 

byggyta om cirka 52 m2. Totalt yta på fastigheterna som de lovsökta åtgärderna 

kommer ta i anspråk under solparkens drifttid blir därmed drygt 207 m2, vilket mot-

svarar arealen av en större privatvilla och mindre än 0,04 procent av solparkens 

totala areal. 

 

Grundläggningen av transformatorstationerna samt ställverket kommer att ske 

genom att marken täcks med markduk på vilken en bädd av grus kommer att 

påföras för att minimera risken för översvämning eller annan vatteninträngning i 

transformatorstationerna. Att marken täcks med markduk innebär även att allt grus 
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kan separeras från matjorden och föras bort i samband med avvecklingen av 

solparken. Ingen matjord kommer därmed att föras bort från området. Efter 

avvecklandet av solpanelerna samt avlägsnandet av transformatorstationerna och 

ställverket kommer det således återigen vara möjligt att odla på marken där dessa 

anläggs. På motsvarande sätt som för solpanelerna, innebär de lovsökta åtgärderna 

således inte ett sådant ianspråktagande som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. 

 

För att sätta det tillfälliga ianspråktagande av jordbruksmark som de sökta 

åtgärderna innebär, dvs. drygt 207 m2, i kontext ska även nämnas att solparken 

ligger precis väster om väg E4 för vilken första delsträckan invigdes i december 

2006. Bygget av nya väg E4 utgjorde totalt 78 km ny motorväg, vilket 2006 var 

Sveriges längsta motorvägsbygge. På sträckningen förbi den aktuella solparken 

förlades vägen helt och hållet på jordbruksmark, vilket enbart på denna cirka 1,6 km 

långa sträcka utgjorde ett uppskattat ianspråktagande om cirka åtta hektar 

jordbruksmark. 

 

I solparkens direkta närhet finns vidare i nordost, på adressen Tierpsrondellen 10, 

ett par snabbmatsrestauranger. Där dessa nu är belägna bestod marken tidigare av 

jordbruksmark. På ytan har i stort sett all matjord grävts bort varpå asfaltering och 

betonggjutning för byggnadsgrundläggning sedermera har skett. Vid jämförelse 

mellan Lantmäteriets ortofoton idag och 1975 kan konstateras att denna exploa-

tering tagit i anspråk mer än 1,1 hektar jordbruksmark och därtill ytterligare areal 

med skog. Även Vattenfalls regionnätsstation, som är belägen i solparkens direkta 

närhet, är placerad på jordbruksmark.  

 

Solparken beräknas kunna producera el motsvarande årsbehovet för cirka 25 000 

villor (räknat på 20 000 kWh/år). Marken som behövs för att uppföra dessa 

anläggningar motsvarar ytan för en av dessa 25 000 villor. 

 

Alldeles oavsett frågan om ianspråktagande (jfr. MÖD:s avgöranden i mål nr 

M 1026-22 och M 15064-21, dock att transformatorstationer i detta fall har ett 

marginellt markanspråk) så ska särskilt understrykas att en solpark är av väsentligt 
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samhällsintresse samt, såvitt här är av intresse för nu aktuell prövning, att sol-

parkens prövade placering är utgångspunkten för var transformatorstationerna och 

ställverket alls kan placeras. 

 

Transformatorstationer och ställverksbyggnad måste för sin funktion placeras nära 

solparken. Placeringen av solparken på fastigheterna, som består av enbart jord-

bruksmark, är prövad inom ramen för 12:6-samrådet. Då parken förläggs på jord-

bruksmark innebär detta även ett behov av att förlägga transformatorstationerna 

samt ställverksbyggnaden på jordbruksmark. Noteras ska särskilt att Vattenfalls 

regionnätsstation, som är belägen i solparkens direkta närhet, är placerad på 

jordbruksmark. Regionnätstationen är ett av huvudskälen för solparkens placering, 

då regionnätet, till vilken regionnätstationen matar in effekt, har ledig kapacitet. 

Detta innebär att effekt kan tillföras systemet utan behov av omfattande förstärk-

ning på långa sträckor av elnätet. Befintlig infrastruktur har alltså medfört ett 

osedvanligt gott resursoptimerande. 

 

Det är inte tekniskt lämpligt att förlägga transformatorstationerna och ställverket 

utanför solcellsparken, då detta skulle resultera i ökade arbetsmiljörisker samt höga 

överföringsförluster eftersom längre kablar genererar ett högre elektriskt motstånd. 

Det skulle även kräva betydligt större materialåtgång för kablar, vilket inte kan 

anses miljömässigt motiverat. Annan placering skulle därtill kunna medföra krav på 

koncession, då icke koncessionspliktigt nät kräver just välavgränsat område. 

 

Beträffande 3 kap. 4 § miljöbalken ska, för undvikande av missförstånd, därtill 

klarläggas att solparken inte heller innebär ett sådant ianspråktagande som avses i 

bestämmelsen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det ianspråktagande 

som åsyftas är åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur biologisk 

produktion. Som exempel nämns utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, 

vägar och ledningar, jfr. prop. 1985/86:3 s. 158. Uttrycket ”anläggningar” är inte 

vidare definierat i lagtexten eller i förarbetena men torde ansluta till den användning 

som uttrycket får i t.ex. 3 kap. 2 § miljöbalken. Med anläggningar avses då 

exempelvis trafikledningar, täkter, gruvor m.m. Det avgörande är om anläggningen 
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på ett varaktigt sätt omöjliggör markens användning för jordbruk, jfr. Lexinos 

lagkommentar till 3 kap. 4 § miljöbalken. 

 

Som tydliggjorts i anmälan inför samråd kommer cirka två tredjedelar av markytan i 

solparken i stort att vara helt opåverkad efter att installationen har slutförts. Detta 

beror på att raderna med solpaneler måste placeras med ett inbördes avstånd (fem 

till sex meter) som förhindrar skuggning från intilliggande rad. Jordbruksliknande 

skötsel kan därför fortsätta på platsen och teoretiskt kan även odling av spannmål 

eller vall ske. Av länsstyrelsens beslut i 12:6-samrådet framgår att länsstyrelsen är 

enig i bedömningen att jordbruksmarken inte tas ur produktion om området under 

solpanelerna fortsatt sköts på ett jordbruksliknande sätt. Frågan om etablering av 

solparken på jordbruksmark har således otvetydigt varit en del av prövningen hos 

länsstyrelsen i 12:6-samrådet. 

 

När solpanelerna avlägsnas kan marken där dessa varit förankrade användas för 

jordbruk igen. Solpanelerna är således dessutom tillfälliga reversibla anläggningar 

som inte kräver några permanenta ingrepp i marken, som exempelvis vid anlägg-

ning av fastigheter eller infrastruktur. Det ska särskilt noteras att mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i två domar den 3 januari 2022 i mål nr 

M 3434-21 respektive 24 november 2021 i mål nr M 2797-21 bedömt att 3 kap. 4 § 

miljöbalken inte utgjort hinder mot etablering av solsparker på jordbruksmark då 

det rört sig just sig om konstruktioner som är enkla att montera ner och att marken 

utan hinder kan återställas efter nedmontering. 

 

Gällande placeringen, notera även vad som ovan anförts gällande vikten av närhet 

till befintlig regionnätstation. För att det ska vara ekonomiskt möjligt att anlägga en 

solpark i Sverige finns det ett antal förutsättningar som alla måste vara uppfyllda. 

Exempelvis förutsätts att marken är fysiskt tillgänglig och att solparken kan 

monteras på marken utan ingående och kostsamma arbeten. Därtill måste solparken 

placeras på mark som är belägen i nära anslutning till elnät med tillräcklig kapacitet 

för att solparken ska kunna anläggas. Givet utmaningarna med begränsningar i nätet 
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i allmänhet begränsas i realiteten mängden potentiella platser för solparks-

etableringar avsevärt av denna anledning. Att fastigheterna ligger i nära anslutning 

till elnätet, som dessutom har tillräckligt med kapacitet, är därmed en helt av-

görande och utmärkande faktor för den valda lokaliseringen. Igen, lokaliseringen av 

solparken är därtill inte en fråga för nu aktuell bygglovsprövning. 

 

Sammantaget anser bolaget att det inte finns någon annan mark som är tekniskt, 

funktionellt eller ekonomiskt rimlig att etablera transformatorstationerna och ställ-

verksbyggnaden på i rimlig närhet av solparken. De lovsökta och av kommun och 

länsstyrelse beviljade åtgärderna kan således på intet sätt anses stå i strid med 3 kap. 

4 § miljöbalken. Sammantaget är det tydligt visat att kommunen har haft förut-

sättningar att bevilja bygglov. När hinder mot bygglov inte föreligger ska sådant 

meddelas. Överklagandet ska därför avslås, i följd varav kommunens beslut ska stå 

fast. 

 

Kommunen har med anledning av domstolens underrättelse anfört följande.  

 

Den aktuella marken för solcellsparken ligger utanför detaljplanelagt område och 

utanför sammanhållen bebyggelse. Transformatorstationer och ställverksbyggnad 

placeras på jordbruksmark som inte får bebyggas. Jordbruksmarken har inte tagits 

ur produktion men en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har skett till läns-

styrelsen som enligt sökanden har medgivits anläggningen. Kommunen har i 

ärendet om bygglov gjort följande bedömning. 

 

Solcellsparken i sig kräver inte bygglov men för transformatorstationer och ställ-

verksbyggnad behövs bygglov. Beviljandet av transformatorstationer och ställverks-

byggnad utgör nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre 

del av åkermarken. Åtgärden bedöms utgöra ett sådant allmänt intresse för energi-

försörjning som kan tillåtas. Transformatorstationer och ställverksbyggnad måste 

för sin funktion placeras vid anläggningen och behöver därför placeras enligt situa-

tionsplanen tillhörig byggnadslovet. Den planerade solcellsanläggningen är mycket 
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stor och kan förväntas ge ett betydande tillskott till elförsörjningen och har behov 

av att finnas nära det kraftnät som går genom området. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2019:900), PBL, ska bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken 

tillämpas vid prövning i ärenden om lov. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken 

får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk.  

 

Ianspråktagande av jordbruksmark 

De i målen aktuella anläggningarna (transformatorstationer och ställverks-

byggnaden) ska enligt det beviljade bygglovet uppföras på brukningsvärd jord-

bruksmark. Att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark är ostridigt i målen.  

 

Bolaget har anfört att anläggningarna inte innebär ett sådant ianspråktagande som 

avses i 3 kap. 4 § miljöbalken, med hänvisning till i huvudsak följande. Åtgärderna 

är tillfälliga och kommer kunna avlägsnas när solcellspanelerna med tillhörande 

ställningar/anordningar, nedan kallat ”solcellspanelerna”, avvecklas. Ingen matjord 

kommer föras bort i samband med avvecklingen och marken kommer efter av-

vecklingen åter kunna användas för odling.  

 

Etablerandet av transformatorstationerna och ställverksbyggnaden innebär enligt 

domstolen att jordbruksmarken där de uppförs tas i anspråk, eftersom den därmed 

inte kan brukas. Det är inte fråga om något tidsbegränsat bygglov och åtgärderna 

kan inte heller på annan grund anses vara av sådan tillfällig natur att de av den 

anledningen inte skulle träffas av bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Att 

marken i ett senare skede kan återställas förändrar inte denna bedömning (jämför 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 juli 2020 i mål nr M 7163-19 och dom 
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den 9 november 2018 i mål nr P 8280-17). Transformatorstationerna ska spridas ut 

över den berörda åkermarken och förhindrar således rationellt brukande av betydligt 

större yta än enbart den markyta som de ska stå på. Även om anläggningarnas 

avtryck på marken är begränsat, innebär de således indirekt att en betydande yta 

jordbruksmark påverkas på så sätt att den inte längre kan brukas rationellt. 

Sammantaget innebär det att ianspråktagandet inte kan betraktas som försumbart. 

Åtgärderna måste således prövas mot förbudet i 3 kap. 4 § miljöbalken.  

 

Väsentligt samhällsintresse 

Fråga är då om de aktuella åtgärderna kan anses tillgodose ett väsentligt samhälls-

intresse. Anläggningarna utgör nödvändiga delar av en planerad anläggning för 

produktion av förnybar energi. Denna ska kopplas till elnätet och kan, med hänsyn 

till sin produktionskapacitet, anses tillgodose ett väsentligt samhällsintresse (jämför 

Mark- och miljööverdomstolens domar den 22 november 2022 i mål nr M 1026-22 

och M 15064-21).  

 

Lokaliseringsprövning 

Då det är fråga om ett väsentligt samhällsintresse kan åtgärderna vara tillåtliga om 

bolaget visar att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-

ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk som inte är brukningsvärd 

jordbruksmark. Med "tillfredsställande" avses enligt förarbetena att den alternativa 

lokaliseringen av anläggningen ska vara fullt godtagbar från samhällsbyggnads-

synpunkt. Den alternativa lokaliseringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig 

samt ekonomiskt rimlig. En exploatör som vill ta brukningsvärd jordbruksmark i 

anspråk kan därför behöva genomföra en utredning som visar att det inte finns 

annan mark som är bättre lämpad för ändamålet. Hur omfattande en lokaliserings-

utredning ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet, däribland vad 

som ska anläggas (se ovan nämnda praxis).  

 

Bolaget har anfört att lokaliseringen av solcellspanelerna redan är prövad i samråd 

med länsstyrelsen i enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken. Bolaget menar därför att 

lokaliseringen av solcellspanelerna inte kan prövas på nytt. Bolaget har vidare 
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anfört att lokaliseringen av solcellspanelerna under alla förhållanden faller utanför 

prövningsramen i aktuellt mål.  

 

Domstolen konstaterar att samrådsregeln i 12 kap. 6 § miljöbalken är avsedd att 

fungera som ett förebyggande och lättillgängligt medel för samrådsmyndigheten att 

kontrollera, styra och eventuellt hindra miljöstörande verksamheter (prop. 

1997/98:45, Del 1, s. 382). Att myndigheten har godtagit verksamheten vid ett 

samråd innebär dock inte att verksamhetsutövaren har fått ett tillstånd som är 

skyddat mot senare ingripanden. Att en åtgärd tidigare varit föremål för samråd i 

enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken innebär inte att lokaliseringen inte kan komma 

att ifrågasättas senare (se MÖD M 5405-18). Detta gäller även vid en prövning 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken inom ramen för ett bygglovsärende av en åtgärd som 

varit föremål för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Att länsstyrelsen med 

anledning av samrådet inte funnit skäl att ingripa mot planerna på att etablera 

solcellspakren innebär således inget bindande ställningstagande för domstolen vid 

den prövning som nu ska ske.  

 

Solcellspanelernas etablering på den aktuella platsen omfattas inte av något tillstånd 

eller annat bindande besked som ger bolaget en garanterad rätt att etablera dem där. 

Bolaget och Tierps kommun har i mark- och miljödomstolen beretts tillfälle att 

utveckla sin talan avseende lokaliseringen av såväl transformatorstationerna och 

ställverksbyggnaden, som energiproduktionsanläggningen i sin helhet. Bolaget och 

kommunen knyter i sina yttranden lokaliseringen av transformatorstationerna och 

ställverksbyggnaden till solcellspanelernas lokalisering, men de presenterar inte 

någon utredning avseende lokaliseringen av panelerna, och inte heller av 

elproduktionsanläggningen i sin helhet. Såvitt framkommit har någon sådan 

utredning av alternativa platser inte gjorts. Att den i målet aktuella platsen ligger i 

nära anslutning till existerande kraftledningar och en regionnätstation med 

tillräcklig kapacitet är enligt domstolen inte i sig tillräckligt. Det kan på före-

liggande underlag inte uteslutas att det finnas andra platser med motsvarande 

förutsättningar, eller där sådana förutsättning med rimliga åtgärder kan tillskapas.  
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I denna situation finner domstolen att bolaget inte har visat att det elförsörjnings-

behov som elproduktionsanläggningen ska tillgodose inte skulle kunna tillgodoses, 

på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt, genom att annan mark tas i 

anspråk. Därmed föreligger det hinder mot att bevilja ansökt bygglov enligt 3 kap. 

4 § miljöbalken. Underinstansernas beslut ska därför ändras och bolagets 

ansökningar ska avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (MMD-02) 

Överklagande senast den 20 mars 2023  

 

 

Björn Räftegård  Johan Andrade Hagland 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård och tekniska rådet 

Johan Andrade Hagland. Föredragande har varit tingsnotarien Michael Sandin.  
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Förenklad delgivning

Överklagande av kommunalt beslut
Kommunens diarienummer TK-2021-1632

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Tierps kommun beslutade den 29 november 2021, dnr. TK-2021-
1632, att bevilja Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 
transformatorstationer och en ställverksbyggnad för en planerad 
solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med bl.a. följande 
motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men för 
transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre 
del av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
plan- och bygglagen (2010:900), fortsättningsvis PBL.

Lars-Gunnar Sandin, ägare till grannfastigheterna Svanby 2:53 och 
Fäcklinge 2:10, överklagade beslutat och har som det får förstås yrkat 
att länsstyrelsen avslår bygglovsansökan. Han har som skäl för 
överklagandet anfört i huvudsak. Av beslutet framgår att kommunen 
tillåter byggnation på åkermark som inte får bebyggas. Det är oklart 
varför fastigheten får bebyggas med en solcellspark, men inte med 
andra byggnader. Att kalla detta för lantbruk är helt fel, bara för att det 
ska växa lite blommor mellan solcellsraderna och slås av två gånger 
per år. Att kalla detta för lantbruk är bara ett sett att kringgå 
miljöbalken och annan lagstiftning. Marken kommer inte att 
producera något som ett lantbruk gör. Dessutom strider bygglovet mot 
flera miljömål och Agenda 2030, som Tierps kommun säger sig följa, 

Beslut 

Datum
2022-05-18 

 

Ärendebeteckning 
403-2777-2022
 

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2022-06-13 
MÅLNR: P 4138-22 
AKTBIL: 3

Bilaga 1



Länsstyrelsen 
Uppsala län

Beslut 
2022-05-18 

2 (5)
403-2777-2022
 

nämligen att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk och hållbar 
energi.

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att Lars-Gunnar Sandin inte var 
klagoberättigad och avvisade hans överklagande i beslut den 16 mars 
2022, dnr 403-94-2022. Beslutet överklagades till Mark- och 
miljödomstolen i Nacka, som bedömde honom som klagoberättigad 
och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Motivering

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformator-
stationer. 6 kap. 1 § punkt 10 plan- och byggförordningen (2011:338)

Det krävs bygglov för nybyggnad. (9 kap. 2 § första stycket punkt 1 
PBL)

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9 – 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ 
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. (9 kap. 
31 § PBL)

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1 – 8 §§ miljöbalken ska tillämpas. (2 kap. 2 § PBL)

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § 
första och andra stycket miljöbalken)

Jordbruksmarken är en begränsad resurs med en avgörande betydelse 
för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att skyddet för den 
brukningsvärda jordbruksmarken är av stor betydelse för den
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långsiktiga hushållningen med naturresurser. (prop. 1985/86:3 s. 53)

Länsstyrelsens bedömning

Av handlingarna i ärendet framgår att bygglov har beviljats för 
nybyggnad av transformatorstationer och en ställverksbyggnad på 
fastigheterna Svanby 2:50 och Svanby 5:42. Anläggningarna kommer 
att förläggas till mark som idag är jordbruksmark och som fortsatt 
kommer att brukas som jordbruksmark. Vidare framgår att det på de 
berörda fastigheterna kommer att anläggas en solcellspark, till vilken 
dessa anläggningar är kopplade. Solcellsparken har varit föremål för 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, dnr 525-3409-21 hos 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde i det ärendet bedömningen att 
solcellsparken inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön om 
åtgärden utfördes i enlighet med anmälan. Länsstyrelsen förelade den 
3 juni 2021 Helios Nordic Energy AB att vidta försiktighetsåtgärder 
till skydd för naturmiljön. Helios Nordic Energy AB inkom den 10 
januari 2022 med en kompletterande anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen av den tidigare anmälda 
solcellparksanläggningen på fastigheterna Svanby 5:42 och 2:50, dnr 
525-160-2022. Länsstyrelsen beslutade den 21 februari 2022 att 
kompletteringen inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön och 
förelade bolaget om att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön.

Den aktuella marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Väsentliga 
samhällsintressen som kan ligga till grund för ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark kan t.ex. vara bostadsförsörjning eller 
väl fungerande och lämpliga tekniska anläggningar. 

En solcellspark bidrar till produktion av fossilfri el och minskade 
koldioxidutsläpp samt kan bidra till att lindra den kapacitetsbrist som 
råder i delar av landet. Den solcellspark som nu uppförs får betraktas 
som en sådan anläggning för produktion av förnyelsebar energi som 
med beaktande av dess storlek kan anses utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse. Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden är 
sammankopplade med denna park utgör även dessa ett väsentligt 
samhällsintresse. Det är dock inte tillräckligt att konstatera att 
uppförandet av transformatorstationerna och ställsverksbyggnaden 
syftar till att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att de ska 
anses tillåtliga. För att anläggandet ska kunna tillåtas måste det även 
klarläggas om behovet kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden behöver 
anläggas i nära anslutning till solcellsparken bedömer Länsstyrelsen 
att behovet i förevarande fall inte kan tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk. Transformatorstationerna och ställverksbyggnaden 
kommer dessutom endast ta i anspråk en mindre del av marken. Vald 
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lokalisering är således förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 
kap. miljöbalken. 

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att meddelat bygglovet inte står 
i strid med 2 kap. PBL. Vad klagande anfört i övrigt förändrar inte den 
bedömningen. Överklagandet ska därför avslås.

Information

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 2777-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Solmaz Vikström med länsassessor 
Annika Israelsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Tierps kommun
Helios Nordic Energy AB, Vårdsätravägen 5, 756 46 UPPSALA
karoline.neumann@heliosnordic.com

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

mailto:karoline.neumann@heliosnordic.com
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Förenklad delgivning

Överklagande av kommunalt beslut
Kommunens diarienummer TK-2022-578

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Tierps kommun beslutade den 29 november 2021, dnr. TK-2021-1632, 
att bevilja Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 
transformatorstationer modell HoltabTGS1000och en ställverksbyggnad 
för en planerad solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med 
bl.a. följande motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men 
för transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre del 
av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
plan- och bygglagen (2010:900), fortsättningsvis PBL.

Lars-Gunnar Sandin, ägare till grannfastigheterna Svanby 2:53 och 
Fäcklinge 2:10, överklagade beslutat. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet. Beslutet har överklagades till mark- och miljödomstolen i 
Nacka. Målet är vid tidpunkten för Länsstyrelsens beslut inte avgjort hos 
domstolen.

Helios Nordic Energy AB inkom med en ny ansökan för nybyggnad av 
transformatorstationer och ställverksbyggnad för planerad solcellspark 
på samma fastigheter. Av ansökningshandlingarna framgår att 
transformatorstationerna är av modell Holtab TGS 3000 som är lite 
större än de som beviljades i tidigare bygglov.

Tierps kommun beslutade den 13 juni 2022, dnr TK-2022-578 att bevilja 
Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 
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transformatorstationer och en ställverksbyggnad för en planerad 
solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med bl.a. följande 
motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men för 
transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre del 
av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
PBL.

Lars-Gunnar Sandin har överklagat kommunens beslut och har som det 
får förstås yrkat att Länsstyrelsen avslår bygglovsansökan. Han har som 
grund för yrkandet anfört i huvudsak följande. Byggnationen är planerad 
på jordbruksmark som inte får bebyggas. Det är därför även fel att 
Länsstyrelsen har beviljat att jordbruksmarken inte behöver tas ur 
produktion. Länsstyrelsen i Skåne har fattat ett annat beslut angående 
detta dnr. 525-25741-2020, där den inte beviljar en solcellspark i 
liknande skala. Detta projekt har inte gjort samma förarbete och 
samverkan som det gjorts i Skåne. Det har inte heller tagits fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Då denna fråga hör hemma hos 
Länsstyrelsen ska kommunen riva upp de bygglov som tillhör projektet, 
till dess Länsstyrelsen har gjort en riktig helhetsbedömning, likt den i 
Skåne. Det är en politisk fråga vad som är mest allmännytta, el- eller 
matproduktion. Han anser att matproduktion är det som ger mest 
allmännytta, då det är brist på lokala råvaror. Energi är det ingen brist på 
då det finns vattenkraft och kärnkraft i kommunens närhet. Beslutet är 
motsägelsefullt när kommunen samtidigt jobbar med mer närproducerad 
mat genom projekt NärMat. Kommunen har inte svarat på hans 
synpunkter och bygglovshandläggaren har inte varit anträffbar via 
telefon. Det enda kommunen säger är att inkomna synpunkter inte 
påverkar ställningstagandet. Han kräver en förklaring med en giltig 
motivering.

Motivering

Rättslig reglering
Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är 
uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av 
betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra 
sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan 
kommunikation, om

 1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning 
i högre instans efter överklagande,
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 2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att 
genomföra beslutet, eller

 3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet 
meddelas omedelbart.

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske 
genom delgivning. (25 § förvaltningslagen (2017:900) 

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
transformatorstationer. (6 kap. 1 § punkt 10 plan- och byggförordningen 
[2011:338])

Det krävs bygglov för nybyggnad. (9 kap. 2 § första stycket punkt 1 
PBL)

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 
som inte har prövats i områdesbestämmelser. (9 kap. 31 § PBL)

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 – 8 
§§ miljöbalken ska tillämpas. (2 kap. 2 § PBL)

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § första och andra 
stycket miljöbalken)

 Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för
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   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan 
som avses i 9 kap. 4 a §, och

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande.

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan 
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked. (4 kap. 2 § punkt 4 a  första stycket och tredje stycket 
PBL)

Avgörande för frågan när detaljplan ska användas är enligt vad 
departementschefen uttalade vid tillkomsten av den äldre plan- och 
bygglagen främst 

omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till 
det aktuella området,

efterfrågan på mark för bebyggelse i området, dvs. bebyggelsetryckets 
styrka,

förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom området 
allmänhetens intresse av vad som ska hända i området liksom antalet 
berörda sakägare och andra enskilda intressenter,

regleringsbehov för bebyggelsen som inte har beaktats i översiktsplanen 
eller i områdesbestämmelser, samt

anspråken på kommunens medverkan vid genomförandet av 
bebyggelsen. (prop. 1985/86:1 s. 150-151)

Jordbruksmarken är en begränsad resurs med en avgörande betydelse för 
att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att skyddet för den 
brukningsvärda jordbruksmarken är av stor betydelse för den långsiktiga 
hushållningen med naturresurser. (prop. 1985/86:3 s. 53)

Länsstyrelsens bedömning
Formalia

I ärendet har klagande ifrågasatt varför kommunen inte avvaktat 
länsstyrelsens handläggning. Länsstyrelsen har för närvarande inget 
pågående ärende.

Ansökan med tillhörande handlingar har skickats på grannhörande till 
klagande. Det finns därför inte anledning att upphäva beslutet på grund 
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av påstådd bristfällig kommunikation. Vad som framkommit i ärendet 
beträffande handläggningen av ärendet synes inte ha påverkat utgången i 
ärendet på ett sådant sätt att ärendet ska återförvisas till nämnden för ny 
handläggning.

Klagande har framfört att en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha 
upprättats i samband med ansökan om bygglov.  Plan- och bygglagen 
ställer inte ett direkt krav på att en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas i samband med en ansökan om bygglov. Nämnden ska däremot 
i samband med prövning av ett bygglov göra en behovsbedömning för 
att avgöra om åtgärden kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Om 
behovsbedömningen skulle visa att en sådan påverkan föreligger, utlöser 
det ett krav på att detaljplan ska upprättas. Det är först vid framtagandet 
av en detaljplan som en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. 
Anläggningarna i form av transformatorstationerna och ställverk upptar 
en mindre del av marken. Den eventuella omgivningspåverkan som 
åtgärden medför är därför begränsad. Miljöpåverkan från dessa 
anläggningar kan därför inte anses vara betydande. Den omständigheten 
att anläggningarna har koppling till en intilliggande solcellspark 
förändrar inte den bedömningen. Detaljplanekravet kan därför inte göras 
gällande i ärendet. Anläggningarna kan prövas inom ramen för en 
ansökan om bygglov på sätt som skett. Ansökan uppfyller således de 
krav som kan ställas på en sådan. Vad klagande har anfört förändrar inte 
den bedömningen. 

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att det inte framkommit 
något i ärendet som ger anledning att upphäva beslutet på formell grund 
och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning. 

Prövning i sak

Av handlingarna i ärendet framgår att bygglov har beviljats för 
nybyggnad av transformatorstationer och en ställverksbyggnad på 
fastigheterna Svanby 2:50 och Svanby 5:42. Transformatorstationerna är 
något större jämfört med det tidigare beviljade bygglov som ovan 
redogjorts för. Anläggningarna kommer fortsatt att förläggas till mark 
som idag är jordbruksmark och som fortsatt kommer att brukas som 
jordbruksmark. Vidare framgår att det på de berörda fastigheterna 
kommer att anläggas en solcellspark, till vilken dessa anläggningar är 
kopplade. Solcellsparken har varit föremål för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken, dnr 525-3409-21 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde i 
det ärendet bedömningen att solcellsparken inte på ett väsentligt sätt 
skadade naturmiljön om åtgärden utfördes i enlighet med anmälan. 
Länsstyrelsen förelade den 3 juni 2021 Helios Nordic Energy AB att 
vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Helios Nordic 
Energy AB inkom den 10 januari 2022 med en kompletterande anmälan 
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om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen av den 
tidigare anmälda solcellparksanläggningen på fastigheterna Svanby 5:42 
och 2:50, dnr 525-160-2022. Länsstyrelsen beslutade den 21 februari 
2022 att kompletteringen inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön 
och förelade bolaget om att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön.

Den aktuella marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Väsentliga 
samhällsintressen som kan ligga till grund för ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark kan t.ex. vara bostadsförsörjning eller väl 
fungerande och lämpliga tekniska anläggningar.

En solcellspark bidrar till produktion av fossilfri el och minskade 
koldioxidutsläpp samt kan bidra till att lindra den kapacitetsbrist som 
råder i delar av landet. Den solcellspark som nu uppförs får betraktas 
som en sådan anläggning för produktion av förnyelsebar energi som med 
beaktande av dess storlek kan anses utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse. Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden är 
sammankopplade med denna park utgör även dessa ett väsentligt 
samhällsintresse. Det är dock inte tillräckligt att konstatera att 
uppförandet av transformatorstationerna och ställsverksbyggnaden syftar 
till att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att de ska anses 
tillåtliga. För att anläggandet ska kunna tillåtas måste det även 
klarläggas om behovet kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden behöver anläggas i 
nära anslutning till solcellsparken bedömer Länsstyrelsen att behovet 
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Transformatorstationerna och ställverksbyggnaden kommer dessutom 
endast ta i anspråk en mindre del av marken. Att transformator-
stationerna är större jämfört med tidigare meddelat bygglov förändrar 
inte den bedömningen. Vald lokalisering är således förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att meddelat bygglov inte står i 
strid med 2 kap. PBL. Vad klaganden anfört i övrigt förändrar inte den 
bedömningen. 

Överklagandet ska därför avslås.

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Solmaz Vikström med länsjurist 
Annika Israelsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Tierps kommun
Helios Nordic Energy AB martin.heed@heliosnordic.com

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

mailto:martin.heed@heliosnordic.com
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av 
beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in 
senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare 
tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 5378-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 3
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Tierps kommun 
medborgarservice@tierp.se 

 

 

Beslut att inte upphäva strandskyddsdispens på fastigheten 
Knutbo 1:23 skifte 1 och 5 samt outrett område, Tierps 
kommun, Uppsala län 
 

Kommunens dnr:  TK-2021-1754-20 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva utskottet samhällsbyggnads i 
Tierps kommuns (utskottet) beslut om att ge Vattenfall eldistribution 
strandskyddsdispens på fastigheten Knutbo 1:23 skifte 1 och 5 samt 
outrett område, Tierps kommun. 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet har den 10 maj 2022 beslutat att ge strandskyddsdispens för 
förläggning av mark- och sjökabel, uppförande av kabelskåp och skyltar 
samt fällning av fem träd på rubricerad fastighet. Beslutet inkom till 
Länsstyrelsen den 16 juni 2022. Länsstyrelsen beslutade den 22 juni 
2022 att pröva nämndens beslut eftersom Länsstyrelsen behövde granska 
de särskilda skäl som anförts som skäl för dispens. 

Nämnden har kompletterat ärendet den 27 juni 2022.  

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över kommunens 
komplettering. Yttrande från sökanden inkom till Länsstyrelsen den 5 
juli 2022.  

Utskottet har bland annat anfört följande som grund för beslutet. 
Utskottet har beviljat dispensen med hänvisning till särskilt skäl enligt 7 
kap. 18 c § punkt 4 miljöbalken.  

Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens bedöms föreligga 
då åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet, och detta 
inte kan göras utanför strandskyddsområde. 

 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-28  
 

  
 

Ärendebeteckning  
526-4768-2022  
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De ansökta åtgärderna medför ingen inskränkning av det rörliga 
friluftslivet eller någon väsentlig påverkan på växt- och djurlivet, om 
villkoren följs, och är således även förenligt med strandskyddets syften. 
Strömarens vattensystem hyser den hotade arten flodkräftan. 
Försiktighet måste därför alltid iakttas när redskap och maskiner 
kommer i kontakt med vatten i Strömaren och Strömarån för att 
förhindra spridning av kräftpest. 

Motivering till beslutet 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Fastigheten ligger inom område med generellt strandskydd vid 
Strömaren, till följd av Länsstyrelsens beslut den 30 september 1994, 
dnr. 231-573-93. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom ett strandskyddsområde inte: 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, 
eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter.  
 

Kommunen får enligt 7 kap. 18b § miljöbalken i det enskilda fallet ge 
dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken, om det finns särskilda 
skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § p. 1 och 2 
miljöbalken.  

För att dispens från strandskyddet ska kunna ges krävs särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. Därutöver får åtgärden enligt 7 kap. 
26 § miljöbalken inte strida mot strandskyddets syften, som enligt 7 kap. 
13 § miljöbalken är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

I 7 kap. 25 § miljöbalken anges att hänsyn även ska tas till enskilda 
intressen vid prövning av frågor om skydd av områden och att en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten därför inte får 
gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
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Enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns 
beslut att ge strandskyddsdispens om det finns skäl att anta att det inte 
finns förutsättningar för tillåtandet eller dispensen, eller en brist i 
ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i frågan om 
dispens. Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut, om det inte finns 
förutsättningar för dispensen. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen delar inte utskottets bedömning att särskilt skäl enligt 7 
kap. 18 c § punkt 4 miljöbalken är tillämpligt då dispensen inte avser en 
verksamhet. Länsstyrelsen ser mot bakgrund av inkomna 
kompletteringar att särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken 
är tillämpligt. Tierps kommun och vattenfall eldistribution har visat att 
en annan dragning av kabel är olämplig samt att föreslagen dragning inte 
påverkar strandskyddets syften negativt. 

Övrig information 
Vattenfall eldistribution har 8 oktober 2021 anmält vattenverksamhet. 
Länsstyrelsen meddelade beslut 28 januari 2022. Dnr för ärendet är 535-
7384-21. 

Länsstyrelsen instämmer i utskottets bedömning att dispensen inte 
strider mot strandskyddets syften.  

Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska utskottets beslut att ge 
strandskyddsdispens inte upphävas.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Asmah Ismaal 
med planhandläggare Märta Alsén som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också länsassessor Mikaela Öster medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kontaktuppgifter 
Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta Länsstyrelsen på telefon 
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 4768–22 i ämnesraden för e-post. 

Kopia till:  
Vattenfall Eldistribution AB, Mia.johansson@vattenfall.com  
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Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
Inlämningstjänst för myndigheter 
 
 

 

Överklagande av länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2023, 403-1654-2022, avseende 
bygglov på fastigheten Hållen 8:160 i Tierps kommun efter 
återförvisning från Mark- och miljödomstolen har överklagats av Eva 
Håkansson. 

Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med 
handlingarna i ärendet.  

 

Beslutande 
Beslutet har fattats av länsjurist Erika Rydgren. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Bilagor 
• Överklagandeskrivelsen 

• Akten 

Kopia 
Tierps kommun 
 

 

Överlämnande  
 

Datum 
2023-02-21  
 

  
 

Ärendebeteckning  
403-1439-2023  
 

https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/inlamningstjanst-for-myndigheter/
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
 

SLUTLIGT BESLUT 
2023-03-06 
meddelat i Nacka  

Mål nr M 6850-22 
 
 
 

 
 

Dok.Id 805741     
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
SÖKANDE 
HJ Jord och Grus AB, 559306-6003 
Lantgården 55 
748 92 Österbybruk 
 
SAKEN 
Tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Stenlösa 1:9 i Tierps kommun. 
______________________ 
 

BESLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avvisar HJ Jord och Grus AB:s tillståndsansökan. 

2. Prövningsavgiften fastställs slutligt till 7 750 kr. 

3. HJ Jord och Grus AB ska ersätta Länsstyrelsen i Uppsala län för rättegångs-

kostnad med 6 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen 

för detta beslut till dess betalning sker. 

______________________ 
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NACKA TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT 

 
M 6850-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

HJ Jord och Grus AB har ansökt om tillstånd till täktverksamhet avseende berg och 

morän samt bortledande av yt- och grundvatten på fastigheten Stenlösa 1:9 i Tierps 

kommun. 

 

Mark- och miljödomstolen har kungjort ansökan. Yttranden har inkommit från 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Utskottet samhällsbyggnad i Tierps kommun samt 

närboende Kurt Rehn, Irene Schmidt Rehn, Robin Lundgren och Emma Aspius. 

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande anfört bl.a. följande. 

 

Ansökan har brister som behöver åtgärdas innan verksamhetens omgivningspåverkan 

kan bedömas fullt ut. Det gäller i första hand inventering av våtmark, tillika recipient 

för vatten som kommer att pumpas ur täkten, samt en utförligare bullerutredning. 

Länsstyrelsen anser inte att miljökonsekvensbeskrivningen, såsom den ser ut i nuläget, 

kan godkännas. 

 

Bullerutredning 

Länsstyrelsen kan inte se att ljud från borrning tagits med i beräkningen av buller-

utbredning. Borrning sker uppifrån bergytan och skärmas inte av på samma sätt som 

t.ex. krossning nere i täkten. Ljudet från borrning kan också upplevas mycket störande.  

För att få en rättvisande bild av omgivningspåverkan behöver bullerutredningen 

kompletteras med ett beräkningsscenario där även borrning ingår. Det nuvarande 

täkthålet är relativt litet och länsstyrelsen ställer sig tveksam till om all utrustning som 

nämnts kan få plats nere i täkten i början av brytningen. Bullerutredningen och dess 

resultat bygger på att utrusningen placeras nere i täkten och därmed kan skärmas av 

med hjälp av täktväggarna. I det fall den bullrande utrustningen inte skulle få plats nere 

i täkten redan från driftstart, så behövs en kompletterande bullerutredning som visar på 

givna förhållanden samt talar om hur lång tid det kommer att ta innan den nu ingivna 

bullerutredningen blir tillämplig. 
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M 6850-22 
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Vattenverksamhet 

I ansökan har angetts att brytning inte kommer att ske under grundvattenytan. Enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen kommer inget grundvatten att pumpas upp och ingen 

avsänkning av grundvattenytan att ske. Det förs ett resonemang som utgår från att 

tidigare brytning bedöms ha skett till en nivå någon meter ovanför grundvattenytan 

samt nivåer i befintliga brunnar i närområdet. Samtidigt yrkar sökanden på att få leda 

bort grundvatten för det fall kommande klimatförändringar medför att grundvattenytan 

höjs och grundvatten tränger in i täkten. Länsstyrelsen anser att sökanden behöver 

komplettera ansökan med resultat från installation av grundvattenrör och mätning av 

grundvattenytans läge för att bekräfta att de antaganden som gjorts är korrekta. Det 

framgår inte om det är brunnar med pågående vattenuttag som använts för att bedöma 

grundvattenytans läge och om ett eventuellt vattenuttag kan ha påverkan på resultatet. 

Sökanden behöver utveckla sitt resonemang kring framtida klimatförändringar. 

Länsstyrelsen uppfattar inte att sökanden tagit samma hänsyn till klimatförändringar i 

beräkningen av mängden ytvatten som ska avledas under drift som i yrkandet för 

eventuellt bortledande av grundvatten. Länsstyrelsen kan inte utifrån ansökan bedöma 

om de sprickor som visas i denna kommer från en sprickkartering som utförts i 

samband med framtagandet av ansökan eller från något annat underlag. Har en 

sprickkartering utförts bör den redovisas i ansökan. 

 

Naturvärdesinventering 

I den naturvärdesinventering (NVI) som bolaget låtit utföra konstateras att 

förekommande naturvärden inom verksamhet främst utgörs av våtområden. Ett 50-tal 

arter av växter och svampar inom samtliga delområden har påträffats, dock saknas det 

en redovisning över dessa arter. Det framgår inte heller tydligt av NVI:n om rödlistade 

eller fridlysta arter påträffats. För att kunna göra en bedömning av påverkan på naturen 

behöver det 50-tal arter som påträffades under inventeringen redovisas och sökanden 

behöver också uppge om rödlistade eller fridlysta arter påträffats.  

 

I NVI:n konstateras också att det finns två områden som kan utgöra möjliga habitat för 

groddjur. Dels den norra strandkanten som omsluter sjön, dels våtmarken som ligger 
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norr om området, dit vatten avses avledas om verksamheten får tillstånd. Sjön, dvs. 

den tidigare täkten, kan anses ha antagit ett naturlikt tillstånd, vilket kan medföra att 

den hyser olika typer av naturvärden. I miljökonsekvensbeskrivningen skriver bolaget 

att man enligt NVI:n kan dämma upp ett lågt liggande terrängavsnitt norr om täkten 

och låta dagvatten från täkten ansamlas där. Våtmarken har dock endast inventerats 

översiktligt och i NVI:n konstateras att det krävs en närmare inventering för att göra en 

påverkansbedömning av området. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att det inte, i tillräcklig omfattning, är utrett om 

verksamheten omfattas av fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen eller 

inte. Ansökan behöver kompletteras med en inventering av våtmarken norr om 

området, den norra strandkanten som omsluter sjön samt de identifierade våtmarks-

områdena inom område 5, 7 och 12 med avseende på groddjur. Våtmarken norr om 

området behöver även inventeras med avseende på andra förekommande arter som 

eventuellt kan komma att påverkas av en ökad vattennivå och dämning. Det är viktigt 

att en groddjursinventering utförs under rätt tid på året, lämpligen under groddjurens 

fortplantningsperiod. 

 

BEMÖTANDE FRÅN SÖKANDEN 

HJ Jord och Grus AB har i bemötande av länsstyrelsens yttrande anfört bl.a. följande. 

 

Länsstyrelsens krav på kompletteringar är mycket omfattande och kostsamma eftersom 

täktansökan endast avser en liten berg- och moräntäkt med ett totalt uttag omfattande 

400 000 ton på 20 år (ca 20 000 ton/år). En kompletterande naturvärdesinventering 

skulle komma att kosta ca 35 000 kr + moms, en kompletterande bullerutredning ca   

25 000 kr + moms och en kompletterande grundvattenutredning inklusive en 

bergborrad observationsbrunn ca 90 000 kr + moms. Bolagets externa kostnader för 

täktansökan (konsultkostnader och avgifter) uppgår hittills till totalt 271 000 kr. Det 

har även aviserats från länsstyrelsen att kostnader för upparbetad och ev. kommande 

handläggning kommer att faktureras. Ytterligare kostnader på totalt minst 150 000 kr + 

moms är i dagsläget inte ekonomiskt motiverat för en sådan liten verksamhet som, om 
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tillstånd ges, skulle innebära att i genomsnitt 1-2 lastbilslass per arbetsdag lämnar 

täkten. Konsekvenser för ett uteblivet tillstånd blir att den gamla täkten kommer att 

förbli vattenfylld och det tidigare täktområdet inte kommer att efterbehandlas. 

Markägaren har uttryckt oro över att täkten används som badplats med stor risk för 

personskador i och med att man inte känner till förhållanden under vattenytan, där det 

kan finnas större stenblock, järnskrot och dumpat avfall. 

 

Inklädda, ljuddämpade, moderna borrmaskiner kan idag komma ned till 85 dBA. 

Eftersom de krossprodukter som huvudsakligen avses att produceras är 0/32 mm så 

går det att placera en mobil kross vid brytfronten utan efterföljande krossning och 

sortering i den befintliga täkten. Det finns även utrymme för transporter av 

materialet. 

 

De diken som ska avleda utpumpat vatten under en kort tid har besiktats vid 

fältundersökningen tillsammans med markägaren och bedömts vara av god kvalitet 

för att kunna avleda beräknade vattenmängder utan att översvämma eller på annat 

sätt påverka omgivande terräng. Installation av en bergborrad brunn för grundvatten-

observation är mycket kostsam, ca 75 000 kr + moms, och ger endast svar på 

tryckförhållandena i en punkt i brytområdet. Eftersom den med ytvatten till brädden 

fyllda gamla täkten för närvarande utövar ett hydrostatiskt tryck på det planerade 

brytområdet så kommer ett borrhål där inte att visa den naturliga, opåverkade grund-

vattennivån för området. Det bedöms vara bättre att inhämta befintliga uppgifter om 

grundvattnet från ett större område och utifrån dessa göra en bedömning av områdets 

grundvattennivå. De brunnar som i SGU:s brunnsarkiv redovisat grundvattennivåer är 

mätningar som gjordes under ostörda förhållanden efter avslutad brunnsborrning och 

då inget vatten togs ut till hushållen. De bedöms därför vara representativa för 

respektive fastighet. Att bedöma framtida klimatförändringar är mycket svårt eftersom 

det hela tiden kommer nya forskningsresultat, men i föreliggande MKB har ett försök 

gjorts utifrån tillgängliga uppgifter från SMHI. Den sprickkartering som redovisats i 

ansökan är baserad på kartstudier och fältundersökningar. 
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Beträffande ev. rödlistade eller sällsynta växter så skulle detta ha redovisats i utförd 

naturvärdesinventering om det funnits sådana. Att upprätta en lista över alla påträffade 

arter gör man normalt inte i en sådan inventering. I naturvärdesinventeringen 

påträffades inga groddjur. Om sådana påträffats skulle detta naturligtvis redovisats i 

inventeringen. Att göra en inventering i den lilla våta skogsmarken (ca 5 000 m2) norr 

om sökt täktområde bedöms inte vara relevant eftersom det inte i egentlig mening är en 

våtmark med torv, det är endast ett skogsområde med en ansamlig av ytvatten i en liten 

sänka. Detta område besiktades av länsstyrelsens representanter vid samrådsmötet på 

plats den 11 maj 2022. 

 

HJ Jord och Grus AB yrkar att mark- och miljödomstolen beslutar i ärendet baserat på 

den täktansökan med bilagor som tidigare lämnats in samt bemötanden som lämnats. 

 

SKÄL FÖR BESLUT 

Den aktuella verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning enligt  

6 kap. 20 § miljöbalken. I en sådan ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå. I 6 kap. 

35 § miljöbalken anges vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. När det 

föreligger brister i en miljökonsekvensbeskrivning måste det bedömas om dessa utgör 

processhinder eller är av materiellt slag. Om miljökonsekvensbeskrivningen är 

behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställnings-

tagande till verksamhetens eller åtgärdens inverkan på miljön, ligger det närmast till 

hands att se detta som ett processhinder. Är en sådan prövning visserligen möjlig, men 

beskrivningen likväl bristfällig, får det i stället ses som en fråga om ansökningens 

materiella hållbarhet. Bristerna får då falla tillbaka på sökanden, exempelvis om 

hänsynsreglerna i 2 kap. inte är uppfyllda, något som ytterst kan föra med sig att 

tillståndsansökningen avslås (se Högsta domstolens dom i rättsfallet NJA 2009 s. 321). 

 

Av bl.a. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 6 juli 2021 i mål nr M 1579-20 

framgår att de krav som ställs på en miljökonsekvensbeskrivning för att den ska kunna 

utgöra underlag för prövningen av tillståndsfrågan är förhållandevis högt ställda. Av 

beslutet framgår också att prövningen av om miljökonsekvensbeskrivningen är 
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godtagbar kan göras i ett sent skede av processen. Att kungörelse utfärdats utgör alltså 

inget hinder mot att pröva den frågan.  

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande pekat på olika brister i HJ Jord och Grus AB:s 

tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning och har begärt kompletteringar i 

aktuella avseenden. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning när det 

gäller bristerna och kompletteringsbehovet. Det är visserligen möjligt att det skulle gå 

att läka bristerna genom kompletteringar från bolagets sida. HJ Jord och Grus AB har 

dock tydligt förklarat att bolaget inte avser att komplettera ansökan utan har begärt att 

domstolen ska avgöra målet på befintligt underlag. Vid detta förhållande är det inte 

meningsfullt att förelägga bolaget att komplettera ansökan. 

 

Enligt mark- och miljödomstolen är de brister i miljökonsekvensbeskrivningen som 

länsstyrelsen framhållit så pass väsentliga att den inte kan utgöra grund för ett 

ställningstagande till den sökta verksamhetens påverkan på miljön. Det föreligger 

således ett processhinder och tillståndsansökan ska avvisas. 

 

Det saknas skäl att ändra tidigare beslutad prövningsavgift. 

 

HJ Jord och Grus AB är skyldigt att ersätta Länsstyrelsen i Uppsala län för rättegångs-

kostnad. Länsstyrelsen har yrkat ersättning med 6 400 kr motsvarande 8 timmars 

arbete. Det begärda beloppet är skäligt. På beloppet utgår ränta enligt lag. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-11) 

Överklagande senast den 27 mars 2023. Prövningstillstånd krävs. 
 
 
 
Magnus Hjort  Christina Odén 
___________________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet 

Christina Odén. 
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Hur man överklagar MMD-11 
_________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista 
datum för överklagande finns på sista sidan i 
beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att Mark- och miljö-
överdomstolen ska ta upp ditt överklagande 
(läs mer om prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och 
telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att mark- och miljödomstolen 
dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om 
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar 
du på första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Trafikverket, Underhåll, distrikt öst 
anna.de-try@trafikverket.se 

 

 
 

 

Anmälan om vattenverksamhet gällande erosionsskydd  
av bro 3-432-1 över Dalälven inom fastigheten  
Tierp Söderforsbruk 1:1, Tierps kommun. 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att åtgärder i samband med erosionsskydd av bro 
3-432-1 på fastigheten Tierp Söderforsbruk 1:1 i Tierp kommun kan 
genomföras under förutsättning att det utförs enligt anmälan och i övrigt 
lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut 
följs. 

Om åtgärden inte utförts inom fem år från detta beslutsdatum ska ni 
skicka in en ny anmälan till Länsstyrelsen. 

Försiktighetsmått 
Länsstyrelsen förelägger dig att vidta dessa försiktighetsmått i samband 
med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 

1. Grumlande arbeten får inte utföras under perioden 1 april till 1 juni 
samt 15 september till 15 december. 

2. Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande 
tidsperiod och utföras så risk för grumling minimeras.  

3. Åtgärden får inte ge upphov till någon dämmande effekt uppströms. 
4. Åtgärder ska vidtas för att minimera risken för spridning av betong 

och injekteringsbruk 
5. Ny- och återtillförda massor får ej innehålla invasiva arter eller 

föroreningar som kan medföra risk för människor hälsa eller miljön. 
6. Vid arbeten i vattenområde ska enbart oljetäta maskiner med 

biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt propylenglykol 
som minst uppfyller miljökraven i svensk standard 15 54 34 
användas. Maskinerna ska vara utrustade med slangbrottsventiler. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-10  
 

  
 

Diarienummer  
8151-2022  
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Meddela när arbetet börjar 
Meddela Länsstyrelsen när arbetet påbörjas genom att skicka ett 
meddelande till uppsala@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning 
8151-2022 i ämnesfältet. 

Viktig information 
Planerad åtgärd sker i strömfåran nedströms Söderfors kraftverk. Arbetet 
behöver således ske i samråd med Vattenfall. 

Kontakt behöver även tas med kommun gällande betesdjur och träd vid 
östra landfästet.  

Berörd bro ligger inom byggnadsminnet Engelska parken. Ansökan om 
tillstånd till ändring av byggnadsminne behöver således göras. Blankett 
finns på länsstyrelsens hemsida.  

Länsstyrelsen erinrar om att detta beslut inte befriar sökanden från 
skyldigheten att iaktta vad som gäller andra bestämmelser för den 
verksamhet som detta beslut avser.   

Sökande ansvarar för att alla entreprenörer får kännedom om och 
efterlever de försiktighetsmått som gäller för detta beslut. För 
verksamheten gäller eget ansvar enligt egenkontrollförordningen.  

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka 
miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska 
planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.   

Varje verksamhetsutövare är skyldig att följa de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap MB.   

Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten, vanligtvis 
kommunen, om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.  

Om fornlämning påträffas vid pågående arbete ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare omedelbart 
kontaktas. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetens läge (SWEREF 99 TM): N 6696695, E 623909 

Trafikverket har den 25 november 2022 inkommit med en anmälan om 
vattenverksamhet avseende arbeten på bro 3-432-1 vilken korsar 
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Dalälven inom fastigheten Tierp Söderforsbruk 1:1, Tierps kommun. 
Planerad åtgärd utförs inom projekt för integrerat brounderhåll och avser 
att komplettera bron med erosionsskydd samt förlänga brons livslängd.  

Den planerade åtgärden består av fyra delar:  
1. Konor kompletteras med fyllningsmaterial upp till ursprunglig 

nivå  
2. Komplettering med rostfriplåt längs skivpelare (isskydd). Plåt 

placeras ca 1 meter över samt 1 meter under medelvattennivån.  
Utrymmet mellan plåt och pelare fylls med frostbeständigt 
injekteringsbruk. Åtgärden innebär arbete delvis under vattnet.  

3. Betonglagning av brobaneplatta och kantbalk.  
4. Flytt av kabel för turbin på skivpelare. För montage av isskydd 

på en av pelarna måste kraftkablar monterade på skivpelaren 
lossas och återmonteras, en kraftkabel som kommer från 
havsbotten och går upp längs pelaren Arbetet bedöms av sökande 
att eventuellt medföra grumling.  

Sökande gör bedömningen att åtgärden kommer innebära en påverkan på 
vattendragetsbotten i och med att fyllning samt mindre schakt i botten 
ska utföras. I samband med detta kan tillfällig grumling uppstå.  

Planerad arbetstid uppgår till 25 veckor, men arbete i vatten kommer 
bara ske viss del av tiden. Arbete kommer ske från bron men även från 
ponton i vattnet samt med hjälp av dykare. Sökandes bedömning är att 
ca 1,5 m ut från skivpelarna kommer tas i anspråk vid arbetet. En 
temporär sedimentfälla avses användas nedströms åtgärdsplatsen för att 
minska grumlingseffekterna. Arbetsställning ska täckas för att förhindra 
att betong ska falla ner i vattnet. Eventuella uppgrävda massor ska 
placeras så att de undviker onödig grumling.  

Untrafjärden utgör en klassad vattenförekomst med måttlig ekologisk 
status och som inte uppnår god kemisk status. Vattendraget är 
fiskförande men vandringshinder finns både upp- och nedströms. Nedre 
Dalälven utgör ett särskilt värdefullt vatten för fisk och det finns 
omfattande fritidsfiske i vattenförekomsten. Området kring bron utgör 
även riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv, riksintresse för 
skyddade vattendrag, riksintresse för naturvård samt särskilt värdefullt 
vatten med avseende på kultur. Sökande gör bedömningen att arbetena 
inte kommer att försämra någon kvalitetsfaktor eller försvåra 
möjligheten att nå beslutad kvalitetsnorm. 

Anmälan med tillhörande handlingar har den 5 december 2022 
remitterats till Tierps kommun samt till berörda fastighetsägare och 
andra särskilt berörda, i detta fall Vattenfall vattenkraft.  
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Vattenfall har den 27 december 2022 inkommit med synpunkter på 
anmälan gällande flöden och framtida dimension av pelarna i 
förhållande till deras vattenkraftdrift. Rådande vattendom påverkar hur 
mycket flödet kan dras ner i Söderfors kraftverk och hur lång tid som 
kraftverket kan köras på lägre flöde. Arbete måste planeras i samråd med 
Vattenfall och entreprenören måste uppfylla de krav som ställs för att 
arbeta nedströms kraftverket. Angiven medelvattenföring i anmälan är 
felaktig och korrekt siffra är 330 m3/s. Vattenfall önskar förtydligande 
om hur åtgärden påverkar storleken på bropelarna, då större pelare kan 
ge upphov till en dämmande effekt vilket kan ha negativ påverkan på 
kraftproduktionen. Slutligen ställs frågan om ägaren av berörd kabel, 
Current Power AB, har kontaktats. Vattenfalls synpunkter har 
kommunicerats i sin helhet till sökande.  

Länsstyrelsen har den 10 januari 2023 även skickat ut remiss till Current 
Power AB. Den 20 januari 2023 fattade Länsstyrelsen delbeslut om 
förlängd handläggningstid i ärendet.  

Trafikverket har i svar till Länsstyrelsen 24 januari 2023 återkommit 
med att de är införstådda att allt arbete i vatten behöver samordnas med 
Vattenfall. Trafikverket avser att utföra arbetet vid så lågt vattenflöde 
som möjligt. Svaret innehåller ett förtydligande om att isskydden berör 
tre pelare där diametern kommer öka med 50 mm på var sida om 
pelarna. Gällande berörd kabel har de varit i kontakt samt genomfört 
platsbesök med Uppsala universitet som äger och driver turbinen kabeln 
går till. Kontaktperson är samma person som Vattenfall angivit i sitt 
yttrande.  

Vattenfall har den 8 februari 2023 återkommit att de inte har några 
ytterligare synpunkter på anmälan.   

Tierps kommun har den 30 januari 2023 inkommit med ett yttrande 
gällande instängslad betesmark samt värdefulla träd vid östra landfästet. 
Vid västra landfästet berörs byggnadsminnet Engelska parken där 
hänsyn behöver tas till träd och vegetation. Kommunen anger att marken 
ej får påverkas så att gamla stigar etc. inte längre kan avläsas i terrängen. 
Slutligen nämns även Uppsala universitets strömkraftsprojekt och 
berörda kablar. Yttrandet har i sin helhet skickats till sökande för 
kännedom. 

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

Mot bakgrund av det som framkommit i ärendet bedömer Länsstyrelsen 
att det finns anledning att förelägga om särskilda försiktighetsmått. 
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Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kan genomföras utan 
nämnvärda skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning 
att arbetena utförs enligt anmälan och att ni följer de försiktighetsmått 
som Länsstyrelsen förelägger om. Framkommer nya omständigheter kan 
Länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning och det är därför 
viktigt att alla eventuella förändringar av verksamheten vad gäller till 
exempel utförande eller tidpunkt för åtgärder, anmäls till länsstyrelsen 
samt godkänns innan åtgärderna påbörjas. 

Det är viktigt att arbeten i vattenområdet sker med försiktighet, i ett 
sammanhang och inte utförs under de mest känsliga perioderna för djur- 
och växtliv. I Dalälven förkommer både vårlekande fisk samt 
höstlekande öring. För att minska risken för störningar på fisk och andra 
vattenlevande organismer under deras känsliga föryngringsperiod får 
grumlande arbeten inte utföras under 1 april till 1 juni samt 15 september 
till 15 december.  

Arbete med betong och injektionsmedel ska ske på sådant vis att risken 
för spridning eller nedfall i vattenmassan minimeras.  

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte kommer att påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i den berörda 
vattenförekomsten Untrafjärden (WA15876009). 

Kräftpest, parasiter och andra fisksjukdomar kan lätt spridas när man 
flyttar arbetsmaskiner mellan olika sjöar och vattendrag. Det är därför 
viktigt att de delar av maskinerna som kommer att nå vattnet 
desinficeras innan arbete påbörjas. 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna gällande erosionsskydd av bro  
3-432-1 kan genomföras under förutsättning att arbetet sker med ovan 
föreskrivna försiktighetsåtgärder och i övrigt i enlighet med anmälan. 
Länsstyrelsen förutsätter att sökanden har inlämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter för Länsstyrelsens bedömning i ärendet 

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller försiktighetsmått i den utsträckning 
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken utgör bland annat muddring, pålning och 
utfyllnader samt uppförande av anläggningar i vattenområden en 
vattenverksamhet.   
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Enligt 11 kap. 9a § miljöbalken kan vissa vattenverksamheter, i stället 
för att tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. Vilka 
vattenverksamheter som kan anmälas finns redovisade i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter.   

Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen om 
vattenverksamheter m.m. samt 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga 
verksamhetsutövaren om att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs 
enligt miljöbalken. Om den föreslagna åtgärden inte föranleder någon 
åtgärd från Länsstyrelsens sida så ska myndigheten meddela detta. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Sofia Föhlinger. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Beslutskarta 

Kopia till: 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se  

Stora Enso Skog och Mark AB  
791 80 Falun 

Vattenfall vattenkraft, frida.gavelin@vattenfall.com 

Current Power AB, johan.forslund@angstrom.uu.se 

 

  

mailto:frida.gavelin@vattenfall.com
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 8151-2022. 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Hällefors Tierps Skogar AB 
jonas.sandstrom@htskogar.se 

 

 
 

 

Anmälan om vattenverksamhet gällande  
nedläggning av trumma vid fastighet  
Fors 1:6 och Mickelsbo 3:1, Tierps kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen förlänger tidsfristen för handläggning av er anmälan 
gällande vattenverksamhet med 8 veckor från och med detta beslut.  
Länsstyrelsen förbjuder er samtidigt att påbörja de arbeten som avses 
med anmälan till dess att ett beslut från länsstyrelsen finns i ärendet.    

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.  

Viktig information 
Observera att detta inte är myndighetens slutliga beslut i ärendet. 
Länsstyrelsens ställningstagande och skälen för detta kommer att framgå 
av det slutliga beslut som senare skickas ut till er.  

Motivering  
En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor 
efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten, i det här 
fallet länsstyrelsen, bestämmer annat.  

Det har under handläggningstiden framkommit att utformning och 
dimensionering av berörd trumma kan komma att ändras. Länsstyrelsen 
kan inte ta slutligt beslut i ärendet förrän sökande inkommit med 
kompletterande uppgifter om slutgiltig utformning.   

I avvaktan på slutligt beslut ska den anmälda verksamheten förbjudas. 

  

 

Delbeslut  
 

Datum 
2023-02-13  
 

  
 

Diarienummer  
8842-2022  
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Bestämmelser som beslutet grundas på  
Av 11 kap. 9 b § miljöbalken framgår att en anmälningspliktig 
vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan 
har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.  

I förarbetena till ovan angiven bestämmelse anges att 
tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet kan besluta att den anmälda 
vattenverksamheten får påbörjas före eller efter den i lagrummet angivna 
tidsfristen om åtta veckor beroende på vad som är nödvändigt för att 
myndigheten ska kunna ta ställning till behovet av eventuella 
förelägganden om försiktighetsmått (prop. 2004/05:129 s. 93).  

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 
med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 
behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att 
dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Sofia Föhlinger. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning till mark- och miljödomstolen 

 

Kopia till: 
medborgarservice@tierp.se 
 
Ernst Joakim Nordström, Skogsbo 307, 815 92 Tierp 
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna  
Tierps Pistolskytteklubb, c/o Tobias Johansson, Fors 110, 815 92 Tierp 
Tegelsmora-Tierp jrf 03-04, c/o Sören Pettersson,  
Gåvstabo 238, 815 92 Tierp  
3G Infrastructure Service AB, Box 45064, 104 30 Stockholm 

  

mailto:medborgarservice@tierp.se
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 8842-2022. 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

UTKAST Aktbilaga + 
Mål nr M 593-22 
 
 

 

Dok.Id 799183     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
FÖRHANDLINGSORDNING 
Mål om omprövning för moderna miljövillkor avseende Husby kvarns kraftverk 
 
SÖKANDE 
Per Wijkander och Mathias Fröstad m.u.f. MP Kraft  
Ombud: Advokaten Viktor Falkenström 
 
RÄTTEN 
Chefsrådmannen Åsa Marklund Andersson och tekniska rådet Anders Söderström 
samt särskilda ledamöterna  
 
PROTOKOLLFÖRARE 
 
TID 
2023-  
Kl. 09:00-16:30 
 
PLATS 
Lokal: Tierpsgården + syn på fastigheten Husbyborg 1:14 i Tierps kommun  
 
Skriftliga framställningar, bildmaterial m.m. inges i 15 exemplar till domstolen vid 

förhandlingens början.  

 

Kl. 09:00 – samling vid Husby kvarn (Husbyborg 1:14) 
1. Syn på platsen  

Kl. 11:00 – samling i Tierpsgården 

2. Huvudförhandling 

3. Närvarande antecknas 

4. Hinder mot huvudförhandling? 

5. Förhandlingsordningen gås igenom. 

6. Ordföranden redogör kort för tidigare prövning och målets handläggning. 

7. Sökanden framställer sina yrkanden och remissmyndigheter och andra berörda 

redovisar sin principiella inställning till dessa. 

 

Kl. 12:00-13:00 Lunch 
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8. Sökanden redogör för den ansökta verksamheten och berör särskilt bl.a. följande 

frågor. 

- Anläggande av fiskvägarna. 

- Passerbarhet för berörda fiskarter, inklusive flöden. 

- Eventuellt behov av en tredje fiskväg. 

9. Närvarande representanter för motstående intressen lämnar sina synpunkter på 

ansökan. 

10. Ev. genomgång av skriftliga yttranden. 

11. Övriga frågor. 

12. Sammanfattande synpunkter och slutanföranden. 

13. Rättegångskostnader m.m. 

14. Syn på platsen. 

15. Tid för dom m.m. 



 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 UNDERRÄTTELSE 
2023-03-01 

 Aktbilaga 73 

Mål nr M 593-22 

Avdelning 3 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 Tierps kommun 
815 80 Tierp 
 

 
 

 
Parter: Per Wijkander m.u.f. MP Kraft m.fl. 
Målet gäller: omprövning för moderna miljövillkor avseende Husby kvarns kraftverk 
 

 
Aktbilaga 72 och utkast till förhandlingsordning översändes för ev. yttrande senast den 
10 mars 2023. 
 
Mark- och miljödomstolen planerar i nuläget för huvudförhandling den 25 april (och den 
26 april i domstolens mål M 611-22).  För det fall ni avser delta vid förhandlingen ombeds 
ni så snart som möjligt, eller senast den 10 mars, ange om tänkta datum fungerar för er 
del. 
 
 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge ert namn, målnummer M 593-22 och det telefonnummer som ni kan nås på. 
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingar till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt.  

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se eller per telefon 
08-561 656 30. 
 
 
Anna Liljeros 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 72, utkast förhandlingsordning 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/skickadigitalt
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
 
 
 
 

DOM 
2023-02-27 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr  
P 4138-22 
P 6514-22 
 

 

Dok.Id 794743 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Lars-Gunnar Sandin 
Fäcklinge 204 
815 91 Tierp 
  
Motparter 
1. Helios Nordic Energy AB 
Vårdsätravägen 5 
756 46 Uppsala 
 
2. Tierps kommun 
815 80 Tierp 
  
Ombud: Advokaten Tove Andersson och jur.kand. Klara Nylander 
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB 
Box 4501 
203 20 Malmö 
  
ÖVERKLAGADE BESLUT 
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 18 maj 2022 i ärende nr 403-2777-2020 och 
den 1 september 2022 i ärende nr 403-5378-2022, se bilaga 1 och bilaga 2 
 
SAKEN 
Bygglov på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 i Tierps kommun  
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Med ändring av länsstyrelsens båda beslut upphäver mark- och miljödomstolen 

Tierps kommuns beslut den 29 november 2021 (dnr TK-2021-1632) och den 13 juni 

2022 (dnr TK-2022-578) och avslår ansökningarna om bygglov.  

_____________ 
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P 4138-22 
P 6514-22 

  
 
YRKANDEN M.M. 

Lars-Gunnar Sandin har, som det får förstås, yrkat att mark- och miljödomstolen, 

med ändring av Länsstyrelsen i Uppsala läns (länsstyrelsen) beslut, ska upphäva 

Tierps kommuns (kommunen) beslut och avslå ansökan om bygglov. Till stöd för 

sin talan har Lars-Gunnar Sandin anfört i huvudsak följande. 

 

Han bedriver ett aktivt lantbruk i närheten av det nu överklagade projektet och kan 

påverkas negativt genom exempelvis översvämning vid bristfällig dränering och 

störning av internet och GPS-utrustning. 

 

Solcellsparken och transformatorstationerna ska byggas på jordbruksmark då åt-

gärderna anses utgöra ett sådant allmänt intresse för energiförsörjningen som kan 

tillåtas. Det är dock bara solcellsparken som utgör ett sådant allmänt intresse. Trans-

formatorstationerna är endast nödvändiga för solcellsparken och utgör inget sådant 

allmänt intresse utan solcellsparken. I Tierps kommun råder ingen energibrist då 

ledningar för både vatten- och kärnkraft passerar kommunen. Däremot ligger det i 

allmänhetens intresse att utnyttja jordbruksmark till matproduktion. 

 

Om solcellsparken skulle anses utgöra ett allmänt intresse för energiförsörjning 

finns det andra platser med lägre brukningsvärde som lämpar sig bättre för ända-

målet. Det går två stora kraftledningsgator genom marken där projektet ska placeras 

vilket minskar lämpligheten ytterligare. Sökanden har inte presenterat alternativa 

lokaliseringar. 

 

Det är felaktigt att solcellsparken i sig inte kräver bygglov och anmärkningsvärt att 

den tillåts byggas utan att jordbruksmarken tas ur produktion. En solcellspark med 

blommor mellan solcellsraderna som slås två gånger per år kan inte anses utgöra 

jordbruk och är en felaktig skötsel av marken. Projektet kommer skada naturmiljön 

och ändra området fullständigt. De försiktighetsåtgärder som sökanden erhållit från 

länsstyrelsen är bristfälliga på grund av för dåligt samråd. 
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Mark- och miljödomstolen har berett Helios Nordic Energy AB (bolaget) och 

kommunen tillfälle att dels yttra sig över överklagandet, dels över:  

1. i vilken utsträckning sökta åtgärder innebär ett ianspråktagande enligt 3 kap. 

4 § miljöbalken,  

2. om transformatorstationer och ställverksbyggnad hade kunnat placeras på ett 

sätt som inte medför ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark, och 

3. varför intresset av att producera förnybar energi inte kan tillgodoses på 

annan plats som inte innebär ianspråktagande av brukningsvärd 

jordbruksmark. 

 

Bolaget har med anledning av domstolens underrättelse anfört bland annat följande.  

 

Bolaget motsätter sig ändring av det överklagade beslutet och hemställer om att 

överklagandet ska avslås. 

 

Det ska redan inledningsvis understrykas att den planerade solparken har varit 

föremål för samråd samt kompletterande samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hos 

länsstyrelsen i ärende med dnr 525-3409-2021 respektive 525-160-2022. Läns-

styrelsen bedömde i ärendena att solparken inte på ett väsentligt sätt skadar natur-

miljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och förelade genom beslut den 

3 juni 2021 respektive 21 februari 2022 bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder 

till skydd för naturmiljön. Besluten har vunnit laga kraft. 

 

Frågan om markanvändningen är en grundläggande del av prövningen i ett 12:6-

samråd (se 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken). Från Nordstedts lagkommentar till 

12 kap. 6 § miljöbalken kan det bl.a. också noteras att ”[s]amrådet innebär närmast 

en diskussion med företagaren för att klargöra hur de planerade åtgärderna kan 

antas inverka på miljön och hur de ska anpassas till miljöbalkens krav, bl.a. 

hänsynsreglerna i 2 kap. Meningen är att samrådsreglerna ska fungera som ett 

förebyggande och lättillgängligt medel för tillsynsmyndigheten att kontrollera, styra 

och eventuellt hindra miljöstörande verksamheter, särskilt när dessa har en mera 

begränsad omfattning och effekt än dem som avses med »stoppregeln» i 2 kap. 9 § 
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men ändå kan bli ingripande i den lokala miljön.” Bolaget har vid anmälan om 

samråd från start varit tydligt med att solparken kommer att förläggas på jord-

bruksmark, vilket länsstyrelsen även uttryckligen tagit upp i sina beslut. Det är 

således uppenbart att frågan om anläggandet av solparken på jordbruksmark är 

prövad inom ramen för 12:6-samrådet. 

 

Bolaget får även understryka att ovan nämna prövning – anläggandet av solparken – 

ligger utanför prövningen av bygglovet för transformatorstationer och ställverks-

byggnaden. I mark- och miljödomstolens dom den 18 november 2022 med mål nr 

P 7699-22 konstateras att domstolen endast kan pröva frågor som varit föremål för 

prövning i nämnden och länsstyrelsen. Det fallet rörde bygglov för uppförande av 

transformatorstation. Motsvarande gör sig gällande för nu aktuell prövning.  

 

De aktuella byggloven avser nybyggnation av totalt 13 transformatorstationer samt 

en ställverksbyggnad på fastigheterna. Dessa är nödvändiga för att möjliggöra 

produktion av förnybar el från solparken. Solparkens areal omfattar cirka 

57,3 hektar. Solparken kommer att inhängas med stängsel, inom vilket solpaneler, 

växelriktare och transformatorstationer kommer att uppföras. 

 

De lovsökta och av nämnden och länsstyrelsen beviljade åtgärderna innebär ett 

begränsat tillfälligt ianspråktagande av jordbruksmark. Transformatorstationerna 

har en byggyta om knappt 11,9 m2 vardera, motsvarande cirka 155 m2 totalt för 

samtliga 13 stationer. Utöver detta har ställverksbyggnaden med transformator en 

byggyta om cirka 52 m2. Totalt yta på fastigheterna som de lovsökta åtgärderna 

kommer ta i anspråk under solparkens drifttid blir därmed drygt 207 m2, vilket mot-

svarar arealen av en större privatvilla och mindre än 0,04 procent av solparkens 

totala areal. 

 

Grundläggningen av transformatorstationerna samt ställverket kommer att ske 

genom att marken täcks med markduk på vilken en bädd av grus kommer att 

påföras för att minimera risken för översvämning eller annan vatteninträngning i 

transformatorstationerna. Att marken täcks med markduk innebär även att allt grus 
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kan separeras från matjorden och föras bort i samband med avvecklingen av 

solparken. Ingen matjord kommer därmed att föras bort från området. Efter 

avvecklandet av solpanelerna samt avlägsnandet av transformatorstationerna och 

ställverket kommer det således återigen vara möjligt att odla på marken där dessa 

anläggs. På motsvarande sätt som för solpanelerna, innebär de lovsökta åtgärderna 

således inte ett sådant ianspråktagande som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. 

 

För att sätta det tillfälliga ianspråktagande av jordbruksmark som de sökta 

åtgärderna innebär, dvs. drygt 207 m2, i kontext ska även nämnas att solparken 

ligger precis väster om väg E4 för vilken första delsträckan invigdes i december 

2006. Bygget av nya väg E4 utgjorde totalt 78 km ny motorväg, vilket 2006 var 

Sveriges längsta motorvägsbygge. På sträckningen förbi den aktuella solparken 

förlades vägen helt och hållet på jordbruksmark, vilket enbart på denna cirka 1,6 km 

långa sträcka utgjorde ett uppskattat ianspråktagande om cirka åtta hektar 

jordbruksmark. 

 

I solparkens direkta närhet finns vidare i nordost, på adressen Tierpsrondellen 10, 

ett par snabbmatsrestauranger. Där dessa nu är belägna bestod marken tidigare av 

jordbruksmark. På ytan har i stort sett all matjord grävts bort varpå asfaltering och 

betonggjutning för byggnadsgrundläggning sedermera har skett. Vid jämförelse 

mellan Lantmäteriets ortofoton idag och 1975 kan konstateras att denna exploa-

tering tagit i anspråk mer än 1,1 hektar jordbruksmark och därtill ytterligare areal 

med skog. Även Vattenfalls regionnätsstation, som är belägen i solparkens direkta 

närhet, är placerad på jordbruksmark.  

 

Solparken beräknas kunna producera el motsvarande årsbehovet för cirka 25 000 

villor (räknat på 20 000 kWh/år). Marken som behövs för att uppföra dessa 

anläggningar motsvarar ytan för en av dessa 25 000 villor. 

 

Alldeles oavsett frågan om ianspråktagande (jfr. MÖD:s avgöranden i mål nr 

M 1026-22 och M 15064-21, dock att transformatorstationer i detta fall har ett 

marginellt markanspråk) så ska särskilt understrykas att en solpark är av väsentligt 
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samhällsintresse samt, såvitt här är av intresse för nu aktuell prövning, att sol-

parkens prövade placering är utgångspunkten för var transformatorstationerna och 

ställverket alls kan placeras. 

 

Transformatorstationer och ställverksbyggnad måste för sin funktion placeras nära 

solparken. Placeringen av solparken på fastigheterna, som består av enbart jord-

bruksmark, är prövad inom ramen för 12:6-samrådet. Då parken förläggs på jord-

bruksmark innebär detta även ett behov av att förlägga transformatorstationerna 

samt ställverksbyggnaden på jordbruksmark. Noteras ska särskilt att Vattenfalls 

regionnätsstation, som är belägen i solparkens direkta närhet, är placerad på 

jordbruksmark. Regionnätstationen är ett av huvudskälen för solparkens placering, 

då regionnätet, till vilken regionnätstationen matar in effekt, har ledig kapacitet. 

Detta innebär att effekt kan tillföras systemet utan behov av omfattande förstärk-

ning på långa sträckor av elnätet. Befintlig infrastruktur har alltså medfört ett 

osedvanligt gott resursoptimerande. 

 

Det är inte tekniskt lämpligt att förlägga transformatorstationerna och ställverket 

utanför solcellsparken, då detta skulle resultera i ökade arbetsmiljörisker samt höga 

överföringsförluster eftersom längre kablar genererar ett högre elektriskt motstånd. 

Det skulle även kräva betydligt större materialåtgång för kablar, vilket inte kan 

anses miljömässigt motiverat. Annan placering skulle därtill kunna medföra krav på 

koncession, då icke koncessionspliktigt nät kräver just välavgränsat område. 

 

Beträffande 3 kap. 4 § miljöbalken ska, för undvikande av missförstånd, därtill 

klarläggas att solparken inte heller innebär ett sådant ianspråktagande som avses i 

bestämmelsen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det ianspråktagande 

som åsyftas är åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur biologisk 

produktion. Som exempel nämns utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, 

vägar och ledningar, jfr. prop. 1985/86:3 s. 158. Uttrycket ”anläggningar” är inte 

vidare definierat i lagtexten eller i förarbetena men torde ansluta till den användning 

som uttrycket får i t.ex. 3 kap. 2 § miljöbalken. Med anläggningar avses då 

exempelvis trafikledningar, täkter, gruvor m.m. Det avgörande är om anläggningen 
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på ett varaktigt sätt omöjliggör markens användning för jordbruk, jfr. Lexinos 

lagkommentar till 3 kap. 4 § miljöbalken. 

 

Som tydliggjorts i anmälan inför samråd kommer cirka två tredjedelar av markytan i 

solparken i stort att vara helt opåverkad efter att installationen har slutförts. Detta 

beror på att raderna med solpaneler måste placeras med ett inbördes avstånd (fem 

till sex meter) som förhindrar skuggning från intilliggande rad. Jordbruksliknande 

skötsel kan därför fortsätta på platsen och teoretiskt kan även odling av spannmål 

eller vall ske. Av länsstyrelsens beslut i 12:6-samrådet framgår att länsstyrelsen är 

enig i bedömningen att jordbruksmarken inte tas ur produktion om området under 

solpanelerna fortsatt sköts på ett jordbruksliknande sätt. Frågan om etablering av 

solparken på jordbruksmark har således otvetydigt varit en del av prövningen hos 

länsstyrelsen i 12:6-samrådet. 

 

När solpanelerna avlägsnas kan marken där dessa varit förankrade användas för 

jordbruk igen. Solpanelerna är således dessutom tillfälliga reversibla anläggningar 

som inte kräver några permanenta ingrepp i marken, som exempelvis vid anlägg-

ning av fastigheter eller infrastruktur. Det ska särskilt noteras att mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i två domar den 3 januari 2022 i mål nr 

M 3434-21 respektive 24 november 2021 i mål nr M 2797-21 bedömt att 3 kap. 4 § 

miljöbalken inte utgjort hinder mot etablering av solsparker på jordbruksmark då 

det rört sig just sig om konstruktioner som är enkla att montera ner och att marken 

utan hinder kan återställas efter nedmontering. 

 

Gällande placeringen, notera även vad som ovan anförts gällande vikten av närhet 

till befintlig regionnätstation. För att det ska vara ekonomiskt möjligt att anlägga en 

solpark i Sverige finns det ett antal förutsättningar som alla måste vara uppfyllda. 

Exempelvis förutsätts att marken är fysiskt tillgänglig och att solparken kan 

monteras på marken utan ingående och kostsamma arbeten. Därtill måste solparken 

placeras på mark som är belägen i nära anslutning till elnät med tillräcklig kapacitet 

för att solparken ska kunna anläggas. Givet utmaningarna med begränsningar i nätet 
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i allmänhet begränsas i realiteten mängden potentiella platser för solparks-

etableringar avsevärt av denna anledning. Att fastigheterna ligger i nära anslutning 

till elnätet, som dessutom har tillräckligt med kapacitet, är därmed en helt av-

görande och utmärkande faktor för den valda lokaliseringen. Igen, lokaliseringen av 

solparken är därtill inte en fråga för nu aktuell bygglovsprövning. 

 

Sammantaget anser bolaget att det inte finns någon annan mark som är tekniskt, 

funktionellt eller ekonomiskt rimlig att etablera transformatorstationerna och ställ-

verksbyggnaden på i rimlig närhet av solparken. De lovsökta och av kommun och 

länsstyrelse beviljade åtgärderna kan således på intet sätt anses stå i strid med 3 kap. 

4 § miljöbalken. Sammantaget är det tydligt visat att kommunen har haft förut-

sättningar att bevilja bygglov. När hinder mot bygglov inte föreligger ska sådant 

meddelas. Överklagandet ska därför avslås, i följd varav kommunens beslut ska stå 

fast. 

 

Kommunen har med anledning av domstolens underrättelse anfört följande.  

 

Den aktuella marken för solcellsparken ligger utanför detaljplanelagt område och 

utanför sammanhållen bebyggelse. Transformatorstationer och ställverksbyggnad 

placeras på jordbruksmark som inte får bebyggas. Jordbruksmarken har inte tagits 

ur produktion men en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har skett till läns-

styrelsen som enligt sökanden har medgivits anläggningen. Kommunen har i 

ärendet om bygglov gjort följande bedömning. 

 

Solcellsparken i sig kräver inte bygglov men för transformatorstationer och ställ-

verksbyggnad behövs bygglov. Beviljandet av transformatorstationer och ställverks-

byggnad utgör nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre 

del av åkermarken. Åtgärden bedöms utgöra ett sådant allmänt intresse för energi-

försörjning som kan tillåtas. Transformatorstationer och ställverksbyggnad måste 

för sin funktion placeras vid anläggningen och behöver därför placeras enligt situa-

tionsplanen tillhörig byggnadslovet. Den planerade solcellsanläggningen är mycket 
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stor och kan förväntas ge ett betydande tillskott till elförsörjningen och har behov 

av att finnas nära det kraftnät som går genom området. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2019:900), PBL, ska bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken 

tillämpas vid prövning i ärenden om lov. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken 

får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk.  

 

Ianspråktagande av jordbruksmark 

De i målen aktuella anläggningarna (transformatorstationer och ställverks-

byggnaden) ska enligt det beviljade bygglovet uppföras på brukningsvärd jord-

bruksmark. Att det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark är ostridigt i målen.  

 

Bolaget har anfört att anläggningarna inte innebär ett sådant ianspråktagande som 

avses i 3 kap. 4 § miljöbalken, med hänvisning till i huvudsak följande. Åtgärderna 

är tillfälliga och kommer kunna avlägsnas när solcellspanelerna med tillhörande 

ställningar/anordningar, nedan kallat ”solcellspanelerna”, avvecklas. Ingen matjord 

kommer föras bort i samband med avvecklingen och marken kommer efter av-

vecklingen åter kunna användas för odling.  

 

Etablerandet av transformatorstationerna och ställverksbyggnaden innebär enligt 

domstolen att jordbruksmarken där de uppförs tas i anspråk, eftersom den därmed 

inte kan brukas. Det är inte fråga om något tidsbegränsat bygglov och åtgärderna 

kan inte heller på annan grund anses vara av sådan tillfällig natur att de av den 

anledningen inte skulle träffas av bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Att 

marken i ett senare skede kan återställas förändrar inte denna bedömning (jämför 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 juli 2020 i mål nr M 7163-19 och dom 
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den 9 november 2018 i mål nr P 8280-17). Transformatorstationerna ska spridas ut 

över den berörda åkermarken och förhindrar således rationellt brukande av betydligt 

större yta än enbart den markyta som de ska stå på. Även om anläggningarnas 

avtryck på marken är begränsat, innebär de således indirekt att en betydande yta 

jordbruksmark påverkas på så sätt att den inte längre kan brukas rationellt. 

Sammantaget innebär det att ianspråktagandet inte kan betraktas som försumbart. 

Åtgärderna måste således prövas mot förbudet i 3 kap. 4 § miljöbalken.  

 

Väsentligt samhällsintresse 

Fråga är då om de aktuella åtgärderna kan anses tillgodose ett väsentligt samhälls-

intresse. Anläggningarna utgör nödvändiga delar av en planerad anläggning för 

produktion av förnybar energi. Denna ska kopplas till elnätet och kan, med hänsyn 

till sin produktionskapacitet, anses tillgodose ett väsentligt samhällsintresse (jämför 

Mark- och miljööverdomstolens domar den 22 november 2022 i mål nr M 1026-22 

och M 15064-21).  

 

Lokaliseringsprövning 

Då det är fråga om ett väsentligt samhällsintresse kan åtgärderna vara tillåtliga om 

bolaget visar att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-

ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk som inte är brukningsvärd 

jordbruksmark. Med "tillfredsställande" avses enligt förarbetena att den alternativa 

lokaliseringen av anläggningen ska vara fullt godtagbar från samhällsbyggnads-

synpunkt. Den alternativa lokaliseringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig 

samt ekonomiskt rimlig. En exploatör som vill ta brukningsvärd jordbruksmark i 

anspråk kan därför behöva genomföra en utredning som visar att det inte finns 

annan mark som är bättre lämpad för ändamålet. Hur omfattande en lokaliserings-

utredning ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet, däribland vad 

som ska anläggas (se ovan nämnda praxis).  

 

Bolaget har anfört att lokaliseringen av solcellspanelerna redan är prövad i samråd 

med länsstyrelsen i enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken. Bolaget menar därför att 

lokaliseringen av solcellspanelerna inte kan prövas på nytt. Bolaget har vidare 
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anfört att lokaliseringen av solcellspanelerna under alla förhållanden faller utanför 

prövningsramen i aktuellt mål.  

 

Domstolen konstaterar att samrådsregeln i 12 kap. 6 § miljöbalken är avsedd att 

fungera som ett förebyggande och lättillgängligt medel för samrådsmyndigheten att 

kontrollera, styra och eventuellt hindra miljöstörande verksamheter (prop. 

1997/98:45, Del 1, s. 382). Att myndigheten har godtagit verksamheten vid ett 

samråd innebär dock inte att verksamhetsutövaren har fått ett tillstånd som är 

skyddat mot senare ingripanden. Att en åtgärd tidigare varit föremål för samråd i 

enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken innebär inte att lokaliseringen inte kan komma 

att ifrågasättas senare (se MÖD M 5405-18). Detta gäller även vid en prövning 

enligt 3 kap. 4 § miljöbalken inom ramen för ett bygglovsärende av en åtgärd som 

varit föremål för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Att länsstyrelsen med 

anledning av samrådet inte funnit skäl att ingripa mot planerna på att etablera 

solcellspakren innebär således inget bindande ställningstagande för domstolen vid 

den prövning som nu ska ske.  

 

Solcellspanelernas etablering på den aktuella platsen omfattas inte av något tillstånd 

eller annat bindande besked som ger bolaget en garanterad rätt att etablera dem där. 

Bolaget och Tierps kommun har i mark- och miljödomstolen beretts tillfälle att 

utveckla sin talan avseende lokaliseringen av såväl transformatorstationerna och 

ställverksbyggnaden, som energiproduktionsanläggningen i sin helhet. Bolaget och 

kommunen knyter i sina yttranden lokaliseringen av transformatorstationerna och 

ställverksbyggnaden till solcellspanelernas lokalisering, men de presenterar inte 

någon utredning avseende lokaliseringen av panelerna, och inte heller av 

elproduktionsanläggningen i sin helhet. Såvitt framkommit har någon sådan 

utredning av alternativa platser inte gjorts. Att den i målet aktuella platsen ligger i 

nära anslutning till existerande kraftledningar och en regionnätstation med 

tillräcklig kapacitet är enligt domstolen inte i sig tillräckligt. Det kan på före-

liggande underlag inte uteslutas att det finnas andra platser med motsvarande 

förutsättningar, eller där sådana förutsättning med rimliga åtgärder kan tillskapas.  
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I denna situation finner domstolen att bolaget inte har visat att det elförsörjnings-

behov som elproduktionsanläggningen ska tillgodose inte skulle kunna tillgodoses, 

på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt, genom att annan mark tas i 

anspråk. Därmed föreligger det hinder mot att bevilja ansökt bygglov enligt 3 kap. 

4 § miljöbalken. Underinstansernas beslut ska därför ändras och bolagets 

ansökningar ska avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (MMD-02) 

Överklagande senast den 20 mars 2023  

 

 

Björn Räftegård  Johan Andrade Hagland 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård och tekniska rådet 

Johan Andrade Hagland. Föredragande har varit tingsnotarien Michael Sandin.  
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Förenklad delgivning

Överklagande av kommunalt beslut
Kommunens diarienummer TK-2021-1632

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Tierps kommun beslutade den 29 november 2021, dnr. TK-2021-
1632, att bevilja Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 
transformatorstationer och en ställverksbyggnad för en planerad 
solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med bl.a. följande 
motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men för 
transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre 
del av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
plan- och bygglagen (2010:900), fortsättningsvis PBL.

Lars-Gunnar Sandin, ägare till grannfastigheterna Svanby 2:53 och 
Fäcklinge 2:10, överklagade beslutat och har som det får förstås yrkat 
att länsstyrelsen avslår bygglovsansökan. Han har som skäl för 
överklagandet anfört i huvudsak. Av beslutet framgår att kommunen 
tillåter byggnation på åkermark som inte får bebyggas. Det är oklart 
varför fastigheten får bebyggas med en solcellspark, men inte med 
andra byggnader. Att kalla detta för lantbruk är helt fel, bara för att det 
ska växa lite blommor mellan solcellsraderna och slås av två gånger 
per år. Att kalla detta för lantbruk är bara ett sett att kringgå 
miljöbalken och annan lagstiftning. Marken kommer inte att 
producera något som ett lantbruk gör. Dessutom strider bygglovet mot 
flera miljömål och Agenda 2030, som Tierps kommun säger sig följa, 

Beslut 

Datum
2022-05-18 

 

Ärendebeteckning 
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nämligen att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk och hållbar 
energi.

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att Lars-Gunnar Sandin inte var 
klagoberättigad och avvisade hans överklagande i beslut den 16 mars 
2022, dnr 403-94-2022. Beslutet överklagades till Mark- och 
miljödomstolen i Nacka, som bedömde honom som klagoberättigad 
och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Motivering

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformator-
stationer. 6 kap. 1 § punkt 10 plan- och byggförordningen (2011:338)

Det krävs bygglov för nybyggnad. (9 kap. 2 § första stycket punkt 1 
PBL)

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9 – 11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ 
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. (9 kap. 
31 § PBL)

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1 – 8 §§ miljöbalken ska tillämpas. (2 kap. 2 § PBL)

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § 
första och andra stycket miljöbalken)

Jordbruksmarken är en begränsad resurs med en avgörande betydelse 
för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att skyddet för den 
brukningsvärda jordbruksmarken är av stor betydelse för den
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långsiktiga hushållningen med naturresurser. (prop. 1985/86:3 s. 53)

Länsstyrelsens bedömning

Av handlingarna i ärendet framgår att bygglov har beviljats för 
nybyggnad av transformatorstationer och en ställverksbyggnad på 
fastigheterna Svanby 2:50 och Svanby 5:42. Anläggningarna kommer 
att förläggas till mark som idag är jordbruksmark och som fortsatt 
kommer att brukas som jordbruksmark. Vidare framgår att det på de 
berörda fastigheterna kommer att anläggas en solcellspark, till vilken 
dessa anläggningar är kopplade. Solcellsparken har varit föremål för 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, dnr 525-3409-21 hos 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde i det ärendet bedömningen att 
solcellsparken inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön om 
åtgärden utfördes i enlighet med anmälan. Länsstyrelsen förelade den 
3 juni 2021 Helios Nordic Energy AB att vidta försiktighetsåtgärder 
till skydd för naturmiljön. Helios Nordic Energy AB inkom den 10 
januari 2022 med en kompletterande anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen av den tidigare anmälda 
solcellparksanläggningen på fastigheterna Svanby 5:42 och 2:50, dnr 
525-160-2022. Länsstyrelsen beslutade den 21 februari 2022 att 
kompletteringen inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön och 
förelade bolaget om att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön.

Den aktuella marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Väsentliga 
samhällsintressen som kan ligga till grund för ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark kan t.ex. vara bostadsförsörjning eller 
väl fungerande och lämpliga tekniska anläggningar. 

En solcellspark bidrar till produktion av fossilfri el och minskade 
koldioxidutsläpp samt kan bidra till att lindra den kapacitetsbrist som 
råder i delar av landet. Den solcellspark som nu uppförs får betraktas 
som en sådan anläggning för produktion av förnyelsebar energi som 
med beaktande av dess storlek kan anses utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse. Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden är 
sammankopplade med denna park utgör även dessa ett väsentligt 
samhällsintresse. Det är dock inte tillräckligt att konstatera att 
uppförandet av transformatorstationerna och ställsverksbyggnaden 
syftar till att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att de ska 
anses tillåtliga. För att anläggandet ska kunna tillåtas måste det även 
klarläggas om behovet kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden behöver 
anläggas i nära anslutning till solcellsparken bedömer Länsstyrelsen 
att behovet i förevarande fall inte kan tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk. Transformatorstationerna och ställverksbyggnaden 
kommer dessutom endast ta i anspråk en mindre del av marken. Vald 
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lokalisering är således förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 
kap. miljöbalken. 

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att meddelat bygglovet inte står 
i strid med 2 kap. PBL. Vad klagande anfört i övrigt förändrar inte den 
bedömningen. Överklagandet ska därför avslås.

Information

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 2777-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Solmaz Vikström med länsassessor 
Annika Israelsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Tierps kommun
Helios Nordic Energy AB, Vårdsätravägen 5, 756 46 UPPSALA
karoline.neumann@heliosnordic.com

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

mailto:karoline.neumann@heliosnordic.com
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Förenklad delgivning

Överklagande av kommunalt beslut
Kommunens diarienummer TK-2022-578

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Tierps kommun beslutade den 29 november 2021, dnr. TK-2021-1632, 
att bevilja Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 
transformatorstationer modell HoltabTGS1000och en ställverksbyggnad 
för en planerad solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med 
bl.a. följande motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men 
för transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre del 
av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
plan- och bygglagen (2010:900), fortsättningsvis PBL.

Lars-Gunnar Sandin, ägare till grannfastigheterna Svanby 2:53 och 
Fäcklinge 2:10, överklagade beslutat. Länsstyrelsen avslog 
överklagandet. Beslutet har överklagades till mark- och miljödomstolen i 
Nacka. Målet är vid tidpunkten för Länsstyrelsens beslut inte avgjort hos 
domstolen.

Helios Nordic Energy AB inkom med en ny ansökan för nybyggnad av 
transformatorstationer och ställverksbyggnad för planerad solcellspark 
på samma fastigheter. Av ansökningshandlingarna framgår att 
transformatorstationerna är av modell Holtab TGS 3000 som är lite 
större än de som beviljades i tidigare bygglov.

Tierps kommun beslutade den 13 juni 2022, dnr TK-2022-578 att bevilja 
Helios Nordic Energy AB bygglov för nybyggnad av 

Beslut 

Datum
2022-09-01

 

Ärendebeteckning 
403-5378-2022 

NACKA TINGSRÄTT 
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transformatorstationer och en ställverksbyggnad för en planerad 
solcellspark på fastigheten Svanby 5:42 och 2:50 med bl.a. följande 
motivering. Solcellsparken i sig kräver inte bygglov, men för 
transformatorstationer och ställverksbyggnad behövs bygglov. 
Beviljandet av transformatorstationer och ställverksbyggnad utgör 
nödvändiga kompletteringar till solcellsparken och utgör en mindre del 
av åkermarken. Åtgärden utgör ett sådant allmänt intresse för 
energiförsörjning som kan tillåtas. Förslaget uppfyller kraven gällande 
placering och utformning enligt 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 § samt 8 kap. 9 § 
PBL.

Lars-Gunnar Sandin har överklagat kommunens beslut och har som det 
får förstås yrkat att Länsstyrelsen avslår bygglovsansökan. Han har som 
grund för yrkandet anfört i huvudsak följande. Byggnationen är planerad 
på jordbruksmark som inte får bebyggas. Det är därför även fel att 
Länsstyrelsen har beviljat att jordbruksmarken inte behöver tas ur 
produktion. Länsstyrelsen i Skåne har fattat ett annat beslut angående 
detta dnr. 525-25741-2020, där den inte beviljar en solcellspark i 
liknande skala. Detta projekt har inte gjort samma förarbete och 
samverkan som det gjorts i Skåne. Det har inte heller tagits fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Då denna fråga hör hemma hos 
Länsstyrelsen ska kommunen riva upp de bygglov som tillhör projektet, 
till dess Länsstyrelsen har gjort en riktig helhetsbedömning, likt den i 
Skåne. Det är en politisk fråga vad som är mest allmännytta, el- eller 
matproduktion. Han anser att matproduktion är det som ger mest 
allmännytta, då det är brist på lokala råvaror. Energi är det ingen brist på 
då det finns vattenkraft och kärnkraft i kommunens närhet. Beslutet är 
motsägelsefullt när kommunen samtidigt jobbar med mer närproducerad 
mat genom projekt NärMat. Kommunen har inte svarat på hans 
synpunkter och bygglovshandläggaren har inte varit anträffbar via 
telefon. Det enda kommunen säger är att inkomna synpunkter inte 
påverkar ställningstagandet. Han kräver en förklaring med en giltig 
motivering.

Motivering

Rättslig reglering
Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är 
uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av 
betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra 
sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan 
kommunikation, om

 1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning 
i högre instans efter överklagande,
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 2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att 
genomföra beslutet, eller

 3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet 
meddelas omedelbart.

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske 
genom delgivning. (25 § förvaltningslagen (2017:900) 

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att 
anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
transformatorstationer. (6 kap. 1 § punkt 10 plan- och byggförordningen 
[2011:338])

Det krävs bygglov för nybyggnad. (9 kap. 2 § första stycket punkt 1 
PBL)

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 
stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 
som inte har prövats i områdesbestämmelser. (9 kap. 31 § PBL)

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1 – 8 
§§ miljöbalken ska tillämpas. (2 kap. 2 § PBL)

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § första och andra 
stycket miljöbalken)

 Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för



Länsstyrelsen Uppsala län Beslut 

2022-09-01

4 (8)

403-5378-2022 

   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan 
som avses i 9 kap. 4 a §, och

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande.

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan 
prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked. (4 kap. 2 § punkt 4 a  första stycket och tredje stycket 
PBL)

Avgörande för frågan när detaljplan ska användas är enligt vad 
departementschefen uttalade vid tillkomsten av den äldre plan- och 
bygglagen främst 

omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till 
det aktuella området,

efterfrågan på mark för bebyggelse i området, dvs. bebyggelsetryckets 
styrka,

förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom området 
allmänhetens intresse av vad som ska hända i området liksom antalet 
berörda sakägare och andra enskilda intressenter,

regleringsbehov för bebyggelsen som inte har beaktats i översiktsplanen 
eller i områdesbestämmelser, samt

anspråken på kommunens medverkan vid genomförandet av 
bebyggelsen. (prop. 1985/86:1 s. 150-151)

Jordbruksmarken är en begränsad resurs med en avgörande betydelse för 
att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att skyddet för den 
brukningsvärda jordbruksmarken är av stor betydelse för den långsiktiga 
hushållningen med naturresurser. (prop. 1985/86:3 s. 53)

Länsstyrelsens bedömning
Formalia

I ärendet har klagande ifrågasatt varför kommunen inte avvaktat 
länsstyrelsens handläggning. Länsstyrelsen har för närvarande inget 
pågående ärende.

Ansökan med tillhörande handlingar har skickats på grannhörande till 
klagande. Det finns därför inte anledning att upphäva beslutet på grund 
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av påstådd bristfällig kommunikation. Vad som framkommit i ärendet 
beträffande handläggningen av ärendet synes inte ha påverkat utgången i 
ärendet på ett sådant sätt att ärendet ska återförvisas till nämnden för ny 
handläggning.

Klagande har framfört att en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha 
upprättats i samband med ansökan om bygglov.  Plan- och bygglagen 
ställer inte ett direkt krav på att en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas i samband med en ansökan om bygglov. Nämnden ska däremot 
i samband med prövning av ett bygglov göra en behovsbedömning för 
att avgöra om åtgärden kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Om 
behovsbedömningen skulle visa att en sådan påverkan föreligger, utlöser 
det ett krav på att detaljplan ska upprättas. Det är först vid framtagandet 
av en detaljplan som en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. 
Anläggningarna i form av transformatorstationerna och ställverk upptar 
en mindre del av marken. Den eventuella omgivningspåverkan som 
åtgärden medför är därför begränsad. Miljöpåverkan från dessa 
anläggningar kan därför inte anses vara betydande. Den omständigheten 
att anläggningarna har koppling till en intilliggande solcellspark 
förändrar inte den bedömningen. Detaljplanekravet kan därför inte göras 
gällande i ärendet. Anläggningarna kan prövas inom ramen för en 
ansökan om bygglov på sätt som skett. Ansökan uppfyller således de 
krav som kan ställas på en sådan. Vad klagande har anfört förändrar inte 
den bedömningen. 

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att det inte framkommit 
något i ärendet som ger anledning att upphäva beslutet på formell grund 
och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning. 

Prövning i sak

Av handlingarna i ärendet framgår att bygglov har beviljats för 
nybyggnad av transformatorstationer och en ställverksbyggnad på 
fastigheterna Svanby 2:50 och Svanby 5:42. Transformatorstationerna är 
något större jämfört med det tidigare beviljade bygglov som ovan 
redogjorts för. Anläggningarna kommer fortsatt att förläggas till mark 
som idag är jordbruksmark och som fortsatt kommer att brukas som 
jordbruksmark. Vidare framgår att det på de berörda fastigheterna 
kommer att anläggas en solcellspark, till vilken dessa anläggningar är 
kopplade. Solcellsparken har varit föremål för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken, dnr 525-3409-21 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde i 
det ärendet bedömningen att solcellsparken inte på ett väsentligt sätt 
skadade naturmiljön om åtgärden utfördes i enlighet med anmälan. 
Länsstyrelsen förelade den 3 juni 2021 Helios Nordic Energy AB att 
vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Helios Nordic 
Energy AB inkom den 10 januari 2022 med en kompletterande anmälan 
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om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen av den 
tidigare anmälda solcellparksanläggningen på fastigheterna Svanby 5:42 
och 2:50, dnr 525-160-2022. Länsstyrelsen beslutade den 21 februari 
2022 att kompletteringen inte på ett väsentligt sätt skadade naturmiljön 
och förelade bolaget om att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön.

Den aktuella marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Väsentliga 
samhällsintressen som kan ligga till grund för ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark kan t.ex. vara bostadsförsörjning eller väl 
fungerande och lämpliga tekniska anläggningar.

En solcellspark bidrar till produktion av fossilfri el och minskade 
koldioxidutsläpp samt kan bidra till att lindra den kapacitetsbrist som 
råder i delar av landet. Den solcellspark som nu uppförs får betraktas 
som en sådan anläggning för produktion av förnyelsebar energi som med 
beaktande av dess storlek kan anses utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse. Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden är 
sammankopplade med denna park utgör även dessa ett väsentligt 
samhällsintresse. Det är dock inte tillräckligt att konstatera att 
uppförandet av transformatorstationerna och ställsverksbyggnaden syftar 
till att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att de ska anses 
tillåtliga. För att anläggandet ska kunna tillåtas måste det även 
klarläggas om behovet kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Då transformatorstationerna och ställverksbyggnaden behöver anläggas i 
nära anslutning till solcellsparken bedömer Länsstyrelsen att behovet 
inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Transformatorstationerna och ställverksbyggnaden kommer dessutom 
endast ta i anspråk en mindre del av marken. Att transformator-
stationerna är större jämfört med tidigare meddelat bygglov förändrar 
inte den bedömningen. Vald lokalisering är således förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att meddelat bygglov inte står i 
strid med 2 kap. PBL. Vad klaganden anfört i övrigt förändrar inte den 
bedömningen. 

Överklagandet ska därför avslås.

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Solmaz Vikström med länsjurist 
Annika Israelsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Tierps kommun
Helios Nordic Energy AB martin.heed@heliosnordic.com

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

mailto:martin.heed@heliosnordic.com
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av 
beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in 
senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare 
tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 5378-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 3

http://www.domstol.se/
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Tierps kommun 
medborgarservice@tierp.se 

 

 

Beslut om upphävande av strandskyddsdispens på 
fastigheten Holmsånger 3:3, Tierps kommun, Uppsala län 

Kommunens dnr: EDP 2022-639 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva Utskottet samhällsbyggnads i Tierps 
kommun (utskottet) beslut den 13 juni 2022 om att ge Stefan Andersson 
strandskyddsdispens för bastubyggnad med trädäck och utespa på 
fastigheten Holmsånger 3:3 i Tierps kommun. 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet har den 13 juni 2022 beslutat att ge Stefan Andersson 
strandskyddsdispens för bastubyggnad med trädäck och utespa på 
rubricerad fastighet. Beslutet inkom till Länsstyrelsen den 28 juni 2022. 
Länsstyrelsen beslutade den 1 juli 2022 att pröva nämndens beslut 
eftersom Länsstyrelsen behövde granska de särskilda skäl som anförts 
som skäl för dispens. 

Nämnden har bland annat anfört följande som grund för beslutet. 
Dispensen har getts med stöd av det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § 1 
miljöbalken, dvs. att området har redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den ansökta 
platsen kan anses vara ianspråktaget då den ligger inom redan beslutad 
tomtplatsavgränsning. 

Sökanden har bland annat anfört följande i ärendet. Bastubyggnaden 
med trädäck och utespa har placerats på den aktuella platsen på grund av 
att den ligger i en svacka i förhållande till bostadshuset. 

Motivering till beslutet 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Fastigheten ligger inom område med utvidgat strandskydd vid 
Bottenhavet, till följd av Länsstyrelsens beslut den 17 december 2014, 
dnr. 511-2623-14. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-16  
 

  
 

Ärendebeteckning  
526-5020-2022  
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I 7 kap. 18 b § miljöbalken anges att kommunen får ge 
strandskyddsdispens om det finns särskilda skäl. 

I 7 kap. 18 c § miljöbalken anges de särskilda skäl man får beakta vid 
prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet. Man får beakta om det område som upphävandet eller 
dispensen avser 

   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, 

   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Därutöver får åtgärden enligt 7 kap. 26 § miljöbalken inte strida mot 
strandskyddets syften, som enligt 7 kap. 13 § miljöbalken är att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

I 7 kap. 25 § miljöbalken anges att hänsyn även ska tas till enskilda 
intressen vid prövning av frågor om skydd av områden och att en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten därför inte får 
gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Av rättsfallet NJA 2020 s. 1129 framgår att den så kallade 
proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § miljöbalken ska betraktas som en 
slutlig kontroll av att en nekad dispens inte är orimlig med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet. I rättsfallet anger Högsta 
domstolen att prövningen inte enbart kan begränsas till de särskilda 
skälen i 7 kap. 18 c § miljöbalken, eftersom proportionalitetsprincipen i 
ett sådant fall inte skulle fylla sin funktion. Högsta domstolen påpekar 
dock även att proportionalitetsprincipen inte ska ses som en mer generell 
utvidgning av möjligheterna till dispens samt att utrymmet för att ge 
dispens för en åtgärd som inte faller in under något särskilt skäl är 
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mycket litet. (se även MÖD 2020:2 och Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 11 maj 2022 i mål nr M 13932-20) 

Enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns 
beslut att ge strandskyddsdispens om det finns skäl att anta att det inte 
finns förutsättningar för tillåtandet eller dispensen, eller en brist i 
ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i frågan om 
dispens. Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut, om det inte finns 
förutsättningar för dispensen. 

Länsstyrelsens bedömning 
Med område som ”tagits i anspråk” i 7 kap. 18 c § 1 miljöbalken avses 
främst fastställd tomtplats eller etablerad hemfridszon. Den ansökta 
platsen för bastun ligger inom den sedan tidigare fastställda tomtplatsen 
på fastigheten. För att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § 1 miljöbalken 
ska föreligga är det dock inte tillräckligt att platsen ligger inom 
tomtplats. Det krävs även att åtgärden inte medför att den ”upplevda” 
tomtplatsen utökas. I rättspraxis har därmed dispenser sällan kunnat ges 
för anläggningar och byggnader i utkanten av en tomtplats. En 
bedömning måste dock alltid göras i det enskilda fallet där man beaktar 
vilken faktiskt avhållande effekt på allmänhetens tillträde som åtgärden 
kan förväntas få med hänsyn till dess karaktär och storlek samt 
förhållandena i omgivningen (se bl.a. MÖD 2009:35 samt Mark- och 
miljööverdomstolens domar den 11 december 2014 i mål nr M 7026-14, 
den 9 december 2020 i mål nr M 840-20 och den 3 december 2021 i mål 
nr M 6243-21). Länsstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden i mer än 
obetydlig omfattning skulle minska allmänhetens benägenhet att vistas i 
anslutning till det ianspråktagna området jämfört med tidigare samt att 
denna effekt inte kan förhindras genom villkor om staket. Detta innebär 
att strandskyddsdispens inte kan ges med stöd av det särskilda skälet i 7 
kap 18 c § 1 miljöbalken. Dispens kan inte heller ges med stöd av något 
annat särskilt skäl eller med stöd av proportionalitetsprincipen. 
Nämndens beslut om att ge strandskyddsdispens ska därmed upphävas. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsassessor Mikaela Öster med planhandläggare 
Louise Thornander som föredragande.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Kontaktuppgifter 
Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta Länsstyrelsen på telefon 
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 5020-2022 i ämnesraden för e-post. 

Kopia till: 
Stefan Andersson, Nöttö Sjöbodar 111, 819 62 Karlholms bruk 

Bilagor: 
Bilaga 1 - Överklagandehänvisning  
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till uppsala@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och ärendebeteckning
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig.  I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se 
eller telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets ärendebeteckning.
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Helios Nordic Energy AB 
jeanette.tisander@heliosnordic.com 

 

Elektronisk delgivning 

Förbud enligt miljöbalken för anläggande av solcellspark på 
fastigheten Sjukarby 4:41, i Tierps kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen förbjuder med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken Helios 
Nordic Energy AB att anlägga en solcellspark inom fastighet Sjukarby 
4:41, i Tierps kommun. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 kap. 26§ miljöbalken att detta 
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Länsstyrelsen erinrar om att om en ny anmälan med MKB lämnas in till 
myndigheten kan länsstyrelsen pröva verksamheten på nytt och fatta ett 
nytt beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Kulturmiljölagen 
Länsstyrelsen bedömer att ytterligare fornlämningar kan finnas inom de 
två delområdena. En arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagen ska 
därför genomföras för att klargöra fornlämningsbilden i områdena.  

Länsstyrelsen erinrar att det är den som vill genomföra ett arbetsföretag 
som ska bekosta arkeologiska utredningar och undersökningar. 

Beskrivning av ärendet 
Helios Nordic Energy AB (Helios) lämnade den 24 januari 2023 in en 
anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. 
Anmälan gäller anläggande av en solcellspark på fastigheten Sjukarby 
4:41, i Tierps kommun.  

Verksamheten 
Av anmälan framgår att en markbaserad solcellsanläggning på cirka 30 
hektar uppdelat i två delområden på ömse sidor om den statliga vägen 
740 ska anläggas. Det östra delområdet omfattar en yta om cirka 13 
hektar och det västra delområdet en yta om cirka 5 hektar. Båda 
delområdena består i huvudsak av jordbruksmark i form av brukad 
åkermark. 

 

Delbeslut  
 

Datum 
2023-03-07  
 

  
 

Ärendebeteckning  
525-622-2023  
 



Länsstyrelsen Uppsala län Delbeslut  
 

2023-03-07  
 

2 (15) 
 

525-622-2023  

 
 

Solcellsparken kommer att få en nätansluten effekt om cirka 10 MW. 
Elproduktionen beräknas bli cirka 13 300 MWh per år. 

Montage av hela solcellsparken beräknas ta 6-8 månader. 
Solcellsanläggningens totala driftstid beräknas till 45 år. Bolaget har i 
arrendeavtal med markägaren åtagit sig att återställa marken och 
bortforsla samtligt installationsmaterial. 

Som ett första steg inhägnas projektområdets delområden separat. 
Inhägnaden planeras med stängsel av typen industristängsel med 
maskstorlek på cirka 5 x 5 cm eller med viltstängsel med maskstorlek på 
cirka 10 x 10 cm. 

Efter pålning installeras markställningar och solcellsmoduler. 
Pålningsdjupet bestäms vid detaljprojektering och efter genomförande 
av en markundersökning, men beräknas preliminärt till cirka 1,5-2 
meter. Solcellsmodulernas och markställningarnas höjd beräknas bli 2,5-
3 meter. 

Transformatorstationer och en större ställverksbyggnad kommer att 
placeras inom parken. Dessa kräver bygglov som söks hos kommunen.  

Högspänningskablar kommer att förläggas i kabelschakt från varje 
mindre transformatorstation fram till den större ställverksbyggnaden 
som utgör nätanslutningspunkt för parken. Högspänningskabel eller 
luftledning för nätanslutning utgörs av en utvidgning av befintligt elnät 
och utförs av nätägaren som här är Vattenfall. 

Tämnaråns dalgång 
Längs med projektområdets östra delområde ligger Tämnarån. Tämnarån 
omfattas av 100 meter strandskydd och anläggningen placeras utanför 
strandskyddat område. Delar av Tämnarån är utpekat som riksintresse 
för naturvård, Våtmarker kring Tämnaren, NRO 03 067. Av 
riksintressets registerblad framgår att sankängarna utmed Tämnarån från 
Vallby till Tolfta utgör ett av de största sankmarksområdena i 
Norduppland av typen igenväxande betes - och slåttermark. Det består 
av betade strandängar, igenväxande fuktängar och kärrmarker, som 
översvämmas på våren. I området finns också enstaka smärre 
skogspartier. Fågellivet är rikt inom riksintresset och det framgår bland 
annat att nattsångare såsom kornknarr förekommer i området.     

Sankängar runt Tämnarån från Vallby till Tolfta ingår även i 
Naturvårdsprogram för Uppsala län som innehåller beskrivningar av 
värdefulla naturområden och miljöer, hotade arter och olika förslag till 
åtgärder för att bevara dessa. Det framgår att områdets bevarande värden 
består av kärrmarker, fuktängar, betydelsefullt landskap och djur- och 
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fågellivet. Området är även uppmärksammat i länsstyrelsens 
våtmarksinventering där det framgår att våtmarken innehar höga 
naturvärden.  

Tämnaråns dalgång ingår i odlingslandskapets bevarandeområde, som 
beskriver och avgränsar de mest kultur- och naturintressanta 
odlingslandskapen.  

Flera fornlämningar i form av gravar, gravfält och bebyggelsemiljöer 
från historisk tid återfinns i och intill Tämnaråns dalgång. Det aktuella 
området i närheten av ån har varit attraktivt för bosättning sedan 
bronsålder, då en smal havsvik sträckte sig in från norr. 

Fridlysta arter  
Av anmälan framgår att följande relevanta arter enligt artportalen 
observerats inom en kilometer från projektområdet: buskskvätta, 
gulsparv, kornknarr, storspov, tofsvipa och vaktel. Utöver dessa arter 
kan det inte uteslutas att även fasan, gräshoppsångare, sånglärka, 
sädesärla och ängspiplärka kan förekomma inom projektområdet. 

Jordbruksmarken inom projektområdet brukas aktivt och bidrar till en 
negativ påverkan på de arter som häckar där. Av anmälan framgår att en 
solcellsanläggning på platsen kommer att medföra att denna form av 
brukande upphör men att slåtterliknande skötsel kommer att ske under 
anläggningens drifttid. Enligt Helios finns det således ingen risk för 
igenväxning och därmed habitatförluster för de arter som kan häcka 
inom området. 

Kornknarr   

Inom det östra delområdet har kornknarr (Crex crex) observerats under 
sång år 2022. Fler observationer av arten finns även i närområdet. Hanen 
attraherar honor genom sin sång och sjungande hannar dras dessutom till 
varandra och ofta kan två eller flera höras inom ett mycket begränsat 
område. Kornknarren häckar på strandängar och frisk till fuktig 
åkermark och är i påfallande grad knuten till marginalområden inom 
jordbrukslandskapet med mer ålderdomliga och småskaliga 
brukningsmetoder.  

Kornknarren är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen (2022:928) och 
är även klassad som nära hotad (NT) i rödlistan. Huvudanledningen till 
artens kraftiga minskning är förändringar inom jordbruket, framför allt 
då slåtterängarna successivt under 1900-talets första hälft förlorade sin 
betydelse i odlingslandskapet. En stor del av ängsmarkerna överfördes 
därvid till åker varvid de dränerades mycket effektivt, andra ängsmarker 
övergavs och växte igen till skog. Traditionellt slåttrades fuktiga 
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ängsmarker där arten förekommer. Idag är emellertid bete den helt 
dominerande skötselmetoden och arten undviker betade strandängar 
p.g.a. att vegetationen är för låg och gles. 

Kulturmiljö 
Det östra delområdets nordligaste del berör ett område utpekat som 
regionalt intresseområde för kulturmiljön (Tolfta Ti 20). Kyrkan, som 
har anor från medeltid, ligger på en kraftig åskulle och syns vida 
omkring. Till området hör bland annat även Erstas välbevarade 
missionshus från 1906, beläget intill den önskade solcellsparkens norra 
ände. 

Biotopskydd  
Inom projektområdet och i direkt närhet berörs generellt biotopskydd i 
form av diken. Av anmälan framgår att ett skyddsavstånd kommer att 
hållas till generella biotopskydd för att undvika skuggning och eventuellt 
erosion. I de fall arbeten sker i närheten av dessa kommer de att märkas 
ut i fält för att undvika oavsiktlig skada. Om ytterligare eventuella 
biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet påträffas kommer 
även dessa att undantas från projektering. Vid passage av diken vid 
förläggning av elkabel så planeras styrdborrning eller kabelbro för att 
undvika påverkan. 

Lokaliseringsutredning 
Av anmälan framgår att närheten till befintlig infrastruktur är avgörande 
för att en solcellspark ska kunna anläggas eller inte. Målet har varit att 
hitta områden med så få motstående intressen som möjligt där 
markägaren är villig att upplåta sin mark för syftet, vilket är en 
förutsättning för att marken ska kunna tas i anspråk och etableras med en 
solcellspark. 

Helios anser att aktuell lokalisering är lämplig eftersom den på ett bra 
sätt utnyttjar befintlig samhällsinfrastruktur i form av en nätanslutning 
med möjlighet att ta emot den förnybara energi som solcellsparken 
genererar samt befintliga tillfartsvägar. Då avgiften för elanslutning är 
en ansenlig del av kostnaden för att anlägga en solcellspark, och då 
kostnaden för anslutning ökar med avståndet mellan solcellsparken och 
nätanslutning, kan solcellsparken inte placeras var som helst om 
projektet ska bli ekonomiskt genomförbart. Detta innebär att de 
alternativa placeringarna som bedöms rimliga generellt finns i tätortens 
och nätstationens omedelbara närhet. Det handlar också om åtminstone 
samma areal som behöver nyttjas. Med ett längre avstånd till potentiell 
nätstation skulle en större yta behöva tas i anspråk för att kunna uppnå 
lönsamhet i projektet, detta på grund av de ökade kostnaderna för 
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nätanslutningen samt effektförluster i kablar. Vidare bör förutsättningen 
med olika marktyper beaktas vilket medför varierande kostnader för 
markarbete och grundläggning (pålning) för solcellsparken vilket också 
innebär stora ekonomiska konsekvenser för projektet. 

Alternativa lokaliseringar som har utretts är ytor inom en radie på cirka 
2,5 kilometer från aktuell nätstation. Helios bedömer att mark med ett 
längre avstånd än 2,5 kilometer till befintlig nätstation inte uppfyller de 
tekniska, funktionella eller ekonomiska möjligheterna att realisera 
projektet.   

Av anmälan framgår att projektområdet är lämpligt för placering av 
solcellspark på grund av dess närhet till närhet till befintlig infrastruktur 
i form av närhet till befintlig nätanslutning. Vidare har projektområdets 
östra delområde en befintlig tillfartsväg som nyttjas i dagsläget. 
Projektområdets västra delområde har befintliga tillfartsvägar men dessa 
används enbart av traktorer och fordon för jordbruksverksamhet, här 
kommer bolaget att behöva ansökan om ny anslutning till statlig väg hos 
Trafikverket. Inom projektområdet finns få motstående intressen. 

Projektområdet innehöll från början en del skogsmark som finns 
lokaliserat i den södra delen av det östra delområdet. Här har 
anpassningar skett och skogsmarken med befintlig skog har exkluderats 
på grund av riksintresset Naturvård. Vidare har det strandskyddade 
området om 100 meter Tämnarån exkluderats. 

Efterforskning av alternativa lokaliseringar har gjorts med hjälp av 
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets 
karttjänster, översiktsplaner, andra webbkartor, platsbesök samt genom 
möten med nätägaren Vattenfall. Samtal har också förts med ett antal 
markägare. I utredningen av alternativa lokaliseringar har bolaget kunnat 
fastställa att det finns flera skyddade natur- och kulturområden och 
riksintressen som är olämpliga för uppförande av en solcellspark i Tierps 
kommun. 

Av anmälan framgår att en alternativ placering på skogsmark har utretts 
väster om projektområdets västra del. Helios bedömer att detta område 
inte utgör ett genomförbart alternativ av flertal anledningar, bland annat 
är terrängen skogsklädd och starkt kuperad. Vidare utgörs marken rikligt 
med sumpskogsområden vilket medför hög risk för höga naturvärden 
som därmed ska undvikas för exploatering. I detta område förekommer 
även flertalet vattendrag vilket innebär att den byggbara arealen skulle 
minska. Med områdets närhet till bebyggelse är det hög sannolikhet att 
området nyttjas för friluftsliv och därmed anses vara ett tätortsnära 
naturområde som kommunen värnar om. Att ta skogsmark i anspråk 
innebär även svårare möjligheter och längre tid att återställa än 
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jordbruksmark. Är det äldre skog med naturvärden tar det givetvis ännu 
längre tid. 

Mark öster om projektområdets östra delområde och Tämnarån har inte 
utretts då den marken skulle innebära att Tämnarån med tillhörande 
strandskydd och riksintresse naturvård skulle behöva korsas. Helios 
bedömer att den lösningen varken är tekniskt, funktionellt eller 
ekonomiskt möjligt.   

Sammanfattningsvis bedömer Helios att alternativa lokaliseringar, som 
inte utgör jordbruksmark, inte är godtagbara utifrån 
samhällsbyggnadsperspektiv, tekniskt och funktionellt lämpliga eller 
ekonomiskt rimliga. 

Marken  

Av anmälan framgår att den aktuella åkermarken har brukats sedan lång 
tid tillbaka. Främst har diverse sädesslag odlats, i viss mån även odlats 
potatis och morötter. I dagsläget samt sedan sju år tillbaka har det såtts 
varierat växelbruk, såsom vall, vete och andra sädesslag. Helios framför 
att potatis och dylikt varit problematiskt att odla då området har stora 
problem med vildsvin. De utgör problem även för odling av andra 
sädesslag då marken bökas upp. 

Yttranden 
Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig i ärendet då det aktuella 
området ligger i anslutning till Trafikverkets väg. Trafikverkets yttrande 
finns i bilaga 3.  

Tierps kommun har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, men har inte 
inkommit med något yttrande inom den förutsatta tiden.  

Motivering till beslutet 

Fridlysta arter  
Inom det östra delområdet har den fridlysta och rödlistade arten 
kornknarr (Crex crex) observerats. Kornknarren häckar på strandängar 
och frisk till fuktig åkermark. 

Tämnaråns dalgång utgör ett av de största sankmarksområdena i 
Norduppland av typen igenväxande betes - och slåttermark. Det består 
av betade strandängar, igenväxande fuktängar och kärrmarker, som 
översvämmas på våren. Området i direkt anslutning till solcellsparken är 
bland annat utpekat som en våtmark med höga naturvärden. Det är 
därmed möjligt att kornknarr häckar på den aktuella åkermarken.   
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Av anmälan framgår att en skrivbordsanalys har genomförts med 
avseende på fåglar i stort och att en bedömning har gjorts att dessa inte 
kommer att påverkas nämnvärt av anläggningen. Det framgår dock inte 
om den aktuella åkermarken utgör ett lämpligt habitat för kornknarren 
specifikt och ingen inventering har gjorts på plats med avseende på 
kornknarr. Länsstyrelsen anser därför att det är lämpligt att genomföra 
en naturvärdesinventering där det utreds om området är lämpligt med 
avseende på kornknarr.  

Det behöver även utredas mer exakt var längs med ån och upp på de 
berörda åkrarna kornknarren finns eller häckar samt om solcellerna 
påverkar kornknarrens val av häckningsmiljö. Om kornknarren häckar i 
området kan solcellsanläggningen behöva anpassas för att inte 
missgynna arten i området.  

Från befintligt underlag går det inte att bedöma om och hur kornknarr 
kommer att påverkas av arbetsföretaget. Det går inte heller att avgöra 
vilka anpassningar som kan komma att krävas. Länsstyrelsen gör därför 
bedömningen att det behövs ytterligare utredningar i form av 
naturvärdesinventering med fokus på kornknarr för att det ska vara 
möjligt att bedöma solcellsparkens förenlighet med 
artskyddsförordningen. 

Lokaliseringsutredning  
Enligt den allmänna hänsynsregeln om val av plats i 2 kap. 6 § första 
stycket miljöbalken gäller att det för en verksamhet som tar i anspråk ett 
mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. Av samma bestämmelses andra stycke 
framgår att, vid prövningen av en verksamhet som har anmälts för 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
samma balk tillämpas om det är fråga om ändrad användning av ett 
mark- eller vattenområde. 

Den aktuella solcellanläggningen ska uppföras på ett område som idag 
utgör jordbruksmark. Länsstyrelsen gör bedömningen att verksamheten 
medför ändrad markanvändning från jordbruksmark till anläggning för 
produktion av solenergi. Därmed ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken tillämpas. Länsstyrelsens tolkning stärks mark- och 
miljööverdomstolens domar M1026-22 och M15064-21.  

Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
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annan mark tas i anspråk. Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark 
som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är 
lämpad för jordbruksproduktion (Se prop. 1985/86:3 s. 158.).  

Markägaren har under det senaste året erhållit gårds- och miljöstöd för 
att bruka den aktuella marken. Under de senaste sju åren har 
lantbrukaren odlat vall, vete och andra sädesslag. Tidigare har även 
potatis och morötter odlats på den aktuella marken. Länsstyrelsen gör 
därmed bedömningen att det aktuella området är lämpat för 
jordbruksproduktion och utgör brukningsvärd jordbruksmark.  

Att producera el med hjälp av förnybara energikällor får för närvarande 
anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Särskilt med anledning av 
kriget i Ukraina och den påverkan som detta har på Europeiska unionens 
energiförsörjning, vilket bland annat framgår av Förordning (EU) 
2022/2577, om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av 
förnybar energi.  

För att avgöra om solcellsanläggningen kan tillåtas på den aktuella 
platsen måste det därmed utredas om en lokalisering av anläggningen på 
ett tillfredsställande sätt kan ordnas på annan mark som inte är 
brukningsvärd jordbruksmark. Med "tillfredsställande" avses enligt 
förarbetena att lokaliseringen av anläggningen ska vara fullt godtagbar 
från samhällsbyggnadssynpunkt. Den alternativa lokaliseringen ska vara 
tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. (Se prop. 
1985/86:3 s. 158.).  

Tämnaråns dalgång utgör ett område med höga naturvärden, ett rikt 
fågelliv och ett område med värdefullt odlingslandskap. På den aktuella 
platsen finns även utpekade kulturmiljövärden kopplat till 
landskapsbilden. Länsstyrelsen ifrågasätter därför att området innehar få 
motstående intressen. 

Brukningsvärd jordbruksmark 

Jordbruksmarken som berörs består av 13 ha åkermark bestående av fyra 
skiften, varav tre troligen är av högsta värde odlingsmässigt när det 
kommer till åkermark i denna församling och denna del av kommunen. 
Ett skifte ligger något sämre till med risk för översvämning i samband 
med vårbruket. Medelavkastningen i Tolfta församling är ungefär 
samma som medelavkastningen för Sverige i sin helhet. Det förefaller 
inte vara något fel med åkermarkens kvalitet i området, särskilt då det 
verkar ha gått att odla potatis och morötter. Länsstyrelsen anser därför 
att en lokaliseringsutredning ska göras med utgångspunkten att marken 
är värdefull i egenskap av jordbruksmark.  
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Länsstyrelsen noterar att på motsatt sida av Tämnarån finns en 
jordbruksmark med ortsnamnet ”Ängen”, på fastigheten Tierp 
Västlands-Stav 4:12 (omr 6) södra delen. Området ligger endast 700 
meter från det för anmälan aktuella området. Ängen består av 12 ha 
åkermark som endast använts som träda de senaste åren. Det bör utredas 
med större noggrannhet om detta område, med lägre brukningsvärde, är 
en möjlig plats för förläggning av solcellspark.  

Av anmälan framgår att mark öster Tämnarån inte utretts som en 
alternativ lokalisering då verksamhetsutövaren vill undvika att korsa 
Tämnarån för att undvika påverkan på strandskyddet och riksintresse för 
naturvård. Det framgår dock inte av anmälan varför korsning av ån utan 
att påverka allmänna intressen inte är möjligt. Det framgår inte heller om 
den frågan har utretts tillsammans med nätägaren, som ska utföra 
utvidgningen av befintligt elnät, enligt anmälan.   

Riksintresse för naturvård Våtmarker kring Tämnaren, NRO 03 067 

En mindre del av solcellsparken placeras inom riksintresse för naturvård 
Våtmarker kring Tämnaren, NRO 03 067. Större delen av solcellsparken 
placeras dock utanför riksintresset, men i nära anslutning till det.  

Det framgår av 3 kap. 6 § miljöbalken att områden som är av riksintresse 
för naturvården ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturvärden.  

Länsstyrelsen erinrar att det är riksintressets värden som inte får skadas 
påtagligt av anläggande av solcellspark, vilket inte är detsamma som 
riksintressets geografiska område. I anmälan saknas en bedömning om 
anläggande av solcellspark i området kan medföra en påtaglig skada på 
riksintresset.   

Kulturmiljö- och landskapsbild 

Begreppet naturmiljö i 12 kap. 6 § miljöbalken bör tolkas vidsträckt och 
även inkludera landskapsbilden och kulturlandskapet samt omfatta all 
natur, inte endast värdefull eller orörd natur (NFS 2001:15). Det framgår 
även av Mark- och miljööverdomstolens domar MÖD 2003:121 samt 
MÖD 2019:17 att länsstyrelsens prövning även kan innefatta 
kulturmiljöfrågor och en åtgärds påverkan på dessa.  

Delar av solcellsparken avses placeras inom ett utpekat som regionalt 
intresseområde för kulturmiljön (Tolfta Ti 20). Att marken hålls öppen 
kring intresseområdet är av betydelse för upplevelsen av kyrkans läge på 
en markant höjd i landskapet. En solcellspark i det aktuella området 
riskerar att bygga igen utblicken från kyrkan mot sydöst över Tämnaråns 
dalgång. Länsstyrelsen anser därför att solcellsparken behöver anpassas 
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för att minska påverkan på området kulturmiljö- och landskapsvärden, 
exempelvis genom att minska parkens utbredning i norr.  

Alternativa placeringar 

Av anmälan framgår att en av de viktigaste förutsättningarna för en 
solcellspark är anslutning till det allmänna elnätet. Det finns därmed en 
teknisk och ekonomisk begränsning gällande på hur stort avstånd från 
anslutningspunkten som solcellsparken kan placeras. Av anmälan 
framgår att solcellsparken behöver placeras inom 2,5 km från den tänkta 
anslutningspunkten. Det framgår dock inte om möjligheten har 
undersökts att anlägga solcellsparken vid andra anslutningspunkter.  

Länsstyrelsen noterar att få alternativa placeringar har utretts i den 
aktuella anmälan. Större delen av Tierps tätort ligger exempelvis inom 
en 2,5 km radie från utpekad nätstation och möjligheten att placera 
parken på industrimark eller att producera solenergi genom att placera 
solcellspaneler på tak i tätorten behöver utredas noggrannare. Eller 
annars på jord- eller skogbruksmark med färre motstående intressen, 
exempelvis utanför Tämnaråns dalgång.   

Länsstyrelsens bedömning 

Sammanfattningsvis gör länsstyrelsen bedömningen att 
lokaliseringsutredningen saknar alternativ och anpassningar i förhållande 
till allmänna natur- och kulturvärden. Det går därför inte att avgöra om 
anläggande av solcellspark på det aktuella området är godtagbart från 
samhällsbyggnadssynpunkt. Länsstyrelsen kan därmed inte på befintligt 
underlag avgöra om solcellsanläggningen är förenligt med 3 kap. 4 § 
andra stycket miljöbalken.  

Länsstyrelsens samlade bedömning  
Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska i den 
utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Vid bedömningen av om en MKB behövs i ett ärende om anmälan för 
samråd enligt 12:6 miljöbalken bör det särskilt beaktas, om 
verksamheten eller åtgärden är omfattande, svårbedömd, av stort allmänt 
intresse eller berör områden där naturmiljön är särskilt känslig (NFS 
2001:15). Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att möjliggöra 
en samlad bedömning av den planerade åtgärdens inverkan på natur- och 
kulturmiljön. 

Sammantaget gör länsstyrelsen bedömningen att det utifrån det underlag 
som lämnats in med anmälan inte går att bedöma verksamhetens 
förenlighet med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
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hushållning med mark- och vattenområden (3 kap.) eller med 
artskyddsförordningens bestämmelser.  

Det underlag som lämnats in är inte heller tillräckligt för att 
länsstyrelsen ska kunna ta slutlig ställning till vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön eller 
om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet 
av naturmiljön att verksamheten förbjuds.  

Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat att det i detta fall tas fram 
i en MKB enligt 6 kapitlet miljöbalken. Syftet med en MKB är att 
möjliggöra en samlad bedömning av den planerade åtgärdens inverkan 
på natur- och kulturmiljön.  

Vid framtagande av MKB enligt 6 kap. miljöbalken ska samråd hållas 
med länsstyrelsen. Något sådant samråd har inte hållits. Länsstyrelsen 
drar därför slutsatsen att det för den aktuella anmälan inte tagits fram 
någon MKB. Länsstyrelsen anser därför att åtgärden ska förbjudas till 
dess att en MKB tagits fram.  

Länsstyrelsen erinrar att om en ny anmälan med MKB lämnas in till 
myndigheten kan länsstyrelsen pröva verksamheten på nytt och fatta ett 
nytt beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att 
detta beslut om förbud ska gälla till dess och att förbudet ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får förbjuda 
verksamheten om det är nödvändigt för att skydda naturmiljön. 
Länsstyrelsen får besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de 
åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på 
naturmiljön. 

Enligt 8 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd skall en 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, i den utsträckning 
som behövs i det enskilda fallet, innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken. 

I 2 kap. 6 § miljöbalken anges bland annat att för en verksamhet eller 
åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid 
prövning av frågor enligt 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
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miljöbalken tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av 
mark- eller vattenområden.  

I 3 kap. 4 § miljöbalken anges bland annat att jord- och skogsbruk är av 
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så lång 
det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot sådana åtgärder. 

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den 
som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är 
skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.  

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att 
dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.  

Samtliga vilda fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen 
(2022:928). Det innebär att det är förbjudet att  

1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,  
2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller 

bortföra sådana fåglars bon,  
3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och  
4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och 

uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att 
a) bibehålla populationen av fågelarten på en 

tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, 
vetenskapliga och kulturella behov, eller  

b) återupprätta populationen till den nivån.  

Övriga upplysningar 

MKB enligt miljöbalkens 6 kapitel  
Framtagandet av en MKB regleras i miljöbalkens 6 kapitel och inleds 
med ett undersökningssamråd i syfte att avgöra om den aktuella åtgärden 
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kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sådan undersökning 
behöver dock inte göras om den som avser att vidta åtgärden anser att en 
betydande miljöpåverkan kan antas, eller om frågan om betydande 
miljöpåverkan har avgjorts i föreskrifter som regeringen har meddelat.  

Om länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan eller om 
åtgärden på annat sätt antas medföra betydande miljöpåverkan framgår 
att ni ska samråda om hur en MKB ska avgränsas, ett s.k. 
avgränsningssamråd.  

Om länsstyrelsen beslutar att åtgärden inte medför betydande 
miljöpåverkan ska istället en liten MKB tas fram.  

Därefter följer själva framtagandet av MKB:n som lämnas in till 
Länsstyrelsen tillsammans med en ny anmälan för samråd. Anmälan bör 
då innehålla en redovisning av anpassningar av verksamheten med 
utgångspunkt i MKB:n.  

Strandskydd 
Den aktuella anläggningen ligger i nära anslutning till 
strandskyddsområde där Tierps kommun är tillsyns- och 
prövningsmyndighet. För bedömningar gällande strandskyddet hänvisas 
därför till kommunen.  

Biotopskydd 
Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, 
öppna diken och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd. Inom 
verksamhetsområdet finns diken som omfattas av biotopskydd. Inom ett 
biotopskyddsområde får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön i 
biotopen. Om uppförandet av solcellsparken medför att naturmiljön i 
dikena påverkas negativt krävs dispens från länsstyrelsen. Dispens krävs 
även för åtgärder utanför biotopskyddsområdet som riskerar att skada 
naturmiljön på biotopen. Om det finns särskilda skäl, får dispens från 
förbudet ges i det enskilda fallet.  

Vattenskyddsområde 
Arbetsföretaget planeras inom ett vattenskyddsområde. Åtgärder inom 
vattenskyddsområden kräver särskild hänsyn för att grundvattnet inte ska 
påverkas negativt. Vattenskyddsområden har särskilda föreskrifter som 
begränsar hur marken får användas och hur till exempel kemikaliska 
produkter och avfall får hanteras. I föreskrifterna finns bland annat 
uppgifter om vilket avstånd till grundvattenytan som måste hållas inom 
de olika vattenskyddszonerna. Karta över vattenskyddsområden och dess 
respektive föreskrifter kan hämtas genom Naturvårdsverkets kartverktyg 
Skyddad natur (naturvardsverket.se). Det är verksamhetsutövarens 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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ansvar att ta fram uppgifter om grundvattenytans läge i förhållande till 
den aktuella åtgärden, som behövs för att avgöra om en dispens är 
nödvändig eller inte. Dispens söks oftast hos Länsstyrelsen. 

Markavvattningsföretag 
Parken anläggs inom båtnadsområde för ett markavvattningsföretag 
vilket har till syfte att avvattna mark, i detta fall troligen för 
jordbruksändamål. Markavvattningsföretag har bildats genom förrättning 
och är juridiskt bindande. Detta innebär att de sträckningar, djup och 
vattennivåer som angivits för vattenanläggningar, diken och 
vattenområden i förrättningen gäller med samma rätt som en vattendom. 
Det innebär också att de fastigheter som ingår i 
markavvattningsföretaget har ett gemensamt ansvar för underhållet av de 
anläggningar som ingår i företaget, liksom ansvar för sådana skador som 
kan uppstå på grund av uteblivet underhåll. Många 
markavvattningsföretag har fallit i glömska och är inaktiva men 
tillståndet gäller ändå. De som brukar bäst ha koll är stora markägare 
eller de som brukar jorden. 

Syftet och funktionen med markavvattningsföretaget får inte påverkas. 
För att underlätta hantering av eventuellt motstående intressen i 
framtiden, till exempel ökade kostnader för underhåll eller annan 
påverkan på omkringliggande åkermark bör ni kontakta 
markavvattningsföretaget/alternativt de som brukar jorden i området för 
att ha en dialog kring eventuella konsekvenser av ändrad 
markanvändning. 

En överenskommelse kan träffas mellan markavvattningsföretaget och 
markägaren/verksamhetsutövaren. I denna kan det tex framgå att 
markavvattningsföretaget informerats om åtgärden och inte har något 
emot den under förutsättning att det inte påverkar resten av företaget, 
underhållsansvar m.m.  

Observera att om åtgärden kräver att mer mark varaktigt avvattnas kan 
detta utgöra en ny markavvattning vilket kräver dispens från 
markavvattningsförbudet och nytt eller omprövning av tillstånd. 

Invasiva arter 
Enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse (IAS), har ett 
antal arter pekats ut på en förbudslista. De listade arterna får bland annat 
inte avsiktligt spridas eller transporteras. IAS finns på många ställen i 
naturen och de två vanligaste landlevande växtarterna som finns i länet 
är jätteloka och jättebalsamin. I vatten är det smal vattenpest. Läs mer 
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om arterna på Naturvårdsverkets webbplats och för vattenlevande arter 
på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.  

Om en listad art påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt 
ska tas med Länsstyrelsens naturvårdsavdelning. Det är även bra om 
fyndet rapporteras till Artportalen via www.invasivaarter.nu. Mer 
information om IAS och metodkatalog för bekämpning av invasiva arter 
finns på Naturvårdsverkets webbplats. 

Övrigt 
Eventuella skyltar i anslut till parken kan kräva tillstånd. Mer 
information finns på Länsstyrelsens webbplats här: 
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/trafik-och-
infrastruktur/reklamskyltar-utmed-vag.html. 

Kameraövervakning kan kräva tillstånd. Läs mer här: 
https://www.imy.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av enhetschef Urban Westerlind med 
naturvårdshandläggare Marie Précenth som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också kulturmiljöhandläggare Ann Luthander, 
enhetschef för enheten för jordbrukarkontroll Tim Krondahl, 
planhandläggare Samu Manselius samt naturskyddshandläggare Cecilia 
Käll medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Karta 
3. Trafikverkets yttrande 

Kopia till: 
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se) 
Tierps kommun (tierp.kommun@tierp.se) 
  

https://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/smal-vattenpest.html
http://www.invasivaarter.nu/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/trafik-och-infrastruktur/reklamskyltar-utmed-vag.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/trafik-och-infrastruktur/reklamskyltar-utmed-vag.html
https://www.imy.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Så här överklagar Ni beslutet 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 622-2023. 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Från:                    thomas.sigvardsson@trafikverket.se
Skickat:               Wed, 8 Feb 2023 07:36:05 +0100
Till:                        "Gemensam brevlåda - Länsstyrelsen i Uppsala län" <uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne:    Yttrande bygglov solcellspark Sjukarby 4:41 DNR 525-622-2023

Trafikverkets yttrande avseende bygglov för anläggande av solcellspark på 
fastigheten Sjukarby 4:41

Länsstyrelsens DNR – 525-622-2023

Trafikverkets DNR – TRV 2023/14072

Ärendet

Trafikverkets synpunkter

Anslutning
Tillstånd krävs om ändring av eller ny utfart till allmän väg är aktuellt, enligt § 39 Väglagen. För att ett 
tillstånd ska kunna medges krävs att siktkraven enligt VGU (vägar och gators utformning) klaras. 
Planerade lägen för väganslutningar behöver tas fram i ett tidigt skede för att underlätta Trafikverkets 
preliminära bedömning om anslutningen till statlig väg är möjlig och acceptabel. Mer information finns 
på vår hemsida https://www.trafikverket.se/e-tjanster/ansok-om/ansok-om-ny-eller-andrad-utfart/.

Ansök om ny eller ändrad utfart - www.trafikverket.se

Ledningsärenden
Det krävs tillstånd för arbeten inom vägområdet utmed allmän väg, liksom för att placera en ledning 
inom vägområdet, både längsmed och tvärs statlig väg. Information kring detta finns på Trafikverkets 
hemsida. 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/.

Reflekterande ytor
Trafikverket vill påpeka att det är av stort vikt att solcellsanläggningarna placeras och ytbehandlas så att 
det inte finns någon risk för bländning då det kan skapa svåra trafikolyckor.

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. 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 vill informera om att alla byggnader ska placeras utanför den tillståndspliktiga zonen, dvs. 12 
meter mätt från vägområdet. Detta gäller även garage.
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Tunga transporter
Om byggnationen av solcellsanläggningen kräver tunga som långa transporter på vägnätet 
rekommenderas sökanden att i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att 
kunna planera transporterna efter de krav som ställs för att möjliggöra transport till föreslagen plats. 
Kontakt sker via Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921

Med vänlig hälsning
 
Thomas Sigvardsson
Biträdande samhällsplanerare
Planering, Region Öst 
 
thomas.sigvardsson@trafikverket.se
Direkt: 010-124 37 85
 
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Stora Enso 
Att: Lars Berglund 
lars.berglund@storaenso.com 
 

 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande enligt miljöbalken för omläggning skogsmark 
till tomtmark på fastigheten Halls 28:1, Tierps kommun 
Skogsstyrelsens ärendenummer: A 319-2023 

Er referens: 66G9C31740 

Beslut 
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Stora 
Enso ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 

• Avverkning och andra åtgärder måste ske med hänsyn till 
fornlämningen väster om vägen. 

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny 
anmälan om samråd. 

Beskrivning av ärendet 
Ni lämnade den 12 januari 2023 in en avverkningsanmälan till 
Skogsstyrelsen. Eftersom syftet med avverkningen är att lägga om 
skogsmark till tomtmark räknas åtgärden inte som en skogsbruksåtgärd, 
anmälan har därför överförts till länsstyrelsen. 

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för avverkning på 
fastigheten Halls 28:1, Tierps kommun, inkom till länsstyrelsen den 12 
januari 2023. 

Av anmälan framgår att 0,7 ha skog ska avverkas för omläggning till 
tomtmark. 

Motivering till beslutet 
Naturmiljö 

Åtgärden berör inga av länsstyrelsen kända naturvärden. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-06  
 

  
 

Ärendebeteckning  
525-245-2023  
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Kulturmiljö 

Väster om vägen ligger en fäbodslämning, Tierp 1005, med belägg från 
storskifteskarta av år 1779. Den eller de byggnader som finns inom 
fäboden idag är sent tillkomna. Fäboden är att betrakta som fornlämning. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den förändrade mark-
användningen, men avverkning och andra åtgärder måste ske med 
hänsyn till fornlämningen 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att den planerade åtgärden inte på 
ett väsentligt sätt skadar naturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med 
anmälan och beslutade försiktighetsåtgärder följs. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att 
den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skador på naturmiljön. 

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen 
medger något annat. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd. 

En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning. 

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni 
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken). 

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att 
skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos 
Länsstyrelsen. 



Länsstyrelsen Uppsala län Beslut  
 

2023-02-06  
 

3 (4) 
 

525-245-2023  

 
 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Robert Weimer. I den 
slutliga handläggningen har även Lennart Swanström på 
Kulturmiljöenheten medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Karta 

Kopia till:  
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se) 

Tierps kommun (tierp.kommun@tierp.se) 

Skogsstyrelsen (avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se) 
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 245-2023. 

 
 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Vattenfall Services AB 
olof.nordenstroem@vattenfall.com 

 

Elektronisk delgivning 

Föreläggande enligt miljöbalken för underhållsröjning och 
trädsäkring/kantträdsavverkning från fastigheten Skämsta 
1:13 till Husby 19:8, Heby och Tierps kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att 
Vattenfall Services AB ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd 
för naturmiljön. 

1. Vissa rödlistade eller fridlysta arter återfinns ofta i 
kraftledningsgator och kräver särskild hänsyn. Om exemplar av 
väddnätfjäril, mosippa, fältgentiana eller andra rödlistade eller 
fridlysta arter finns i ledningsgatan får inget röjningsavfall 
lämnas kvar på fyndplatsen.  

2. Om värdefulla träd hotar ledningen ska de i första hand lämnas 
som högstubbar eller annars som liggande död ved. Det gäller 
framför allt vid avverkning i områden med höga naturvärden 
såsom Natura-2000, naturreservat, nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt, biotopskyddsområden och sumpskogar. Gäller 
även vid avverkning av gamla och grova träd (>70 cm i 
stamdiameter) samt hålträd. 

3. Arbete som riskerar att störa häckande fåglar får inte utföras 
under häckningssäsong, såsom exempelvis fällning av boträd.   

4. All körning ska ske på tålig mark med god bärighet. Körning i 
våtmarker, kärr, diken, sumpskogar eller vatten i övrigt får inte 
ske. 

5. Röjningsavfall ska avlägsnas från diken, bäckar, stenmurar, 
odlingsrösen och öppna gräsmarksytor och betesmarker. 

6. Lågväxande kantvegetation mot sjöar, bäckar och andra vatten 
ska sparas.  

7. Den eller de personer som utför arbetet ska informeras om 
innehållet i detta dokument samt ha tillgång till en karta över 
berörda natur- och kulturvärden. 
 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-10 
 

  
 

Ärendebeteckning  
525-61-2023  
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Om du utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver du göra en ny 
anmälan om samråd. 

Kulturmiljö  
Fornlämningar får inte täckas över eller skadas på annat sätt. Hänsyn ska 
även visas kulturhistoriska lämningar. Restriktioner finns också inom 
områden som utgör kulturreservat eller byggnadsminne. Länsstyrelsen 
anser att följande hänsynsåtgärder ska beaktas vid ledningsröjning: 

• Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som ligger inom 
25 meter från arbetsområdet ska markeras med markerband. 

• Enskilda lämningar får inte köras över, belamras med ris eller 
dylikt. 

• Körskador får inte uppstå inom fornlämningsområden, vilka 
bedöms sträcka sig 50 meter utanför fornlämningarna. 

• Kulturväxter ska sparas. 
• Träd skall fällas ut från lämningar för att undvika släpskador. 
• Fornlämningsområdet ska grovrensas på kvistar och annat 

skogsavfall. 
• Inget röjningsavfall läggs upp inom kulturreservat. 
• Inget röjningsavfall läggs upp inom områden utpekade som 

byggnadsminne.  
• Om fällning av träd planeras inom områden som utgör 

byggnadsminne, ska tillstånd sökas enligt 2 kap 3 § 
kulturmiljölagen.   

Observera att samrådet bara omfattar de delar av arbetsföretaget som 
berör Uppsala län.  

Beskrivning av ärendet 
Du lämnade den 3 januari 2023 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 
6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller underhållsröjning och 
trädsäkring/kantträdsavverkning från fastigheten Skämsta 1:13 till 
Husby 19:8, i Heby och Tierps kommun. 

Ärendet kompletterades den 13 februari 2023. 

Av anmälan framgår att röjning kommer att utföras inom hela 
skogsgatans bredd men att den befintliga ledningsgatan inte breddas. 
Endast kantträd som står utanför inlöst mark och som vid fall mot 
ledningen inom närmaste 8 års perioden kan komma närmare någon 
fasledare än 1 meter i det läge som ledaren har maximal nedhängning 
ska fällas.  

Arbete kan ske på olika sätt. Klenare vegetation som står i skogsgatan 
röjs i regel motormanuellt. kantträd kan fällas motormanuellt och lämnas 
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kvar eller drivas som en normal skogsavverkning med skördare och 
skotare där allt gagnvirke körs ut ur skogen. 

Vattenfall kommer att utföra planerat ledningsunderhåll på så sätt att 
påverkan av samtliga berörda områden ska minimeras. 

Motivering till beslutet 
Väddnätfjäril, mosippa, fältgentiania eller andra rödlistade eller fridlysta 
arter som återfinns i ledningsgator gynnas ofta av regelbunden slåtter 
och öppna ytor. Att lämna kvar röjningsavfall på platser där dessa arter 
finns kan utgöra ett hot för deras fortlevnad. Om rödlistade eller fridlysta 
arter finns i ledningsgatan ska allt röjningsavfall därför avlägsnas från 
fyndplatsen.  

Döda träd och död ved i olika former har höga naturvärden. Cirka 40 
procent av de rödlistade skogsarterna har en koppling till död ved. Att 
spara död ved i olika former är en av de effektivaste 
naturvårdsåtgärderna man kan göra. Vid trädavverkning i eller i direkt 
närhet till områden med höga naturvärden ska död ved lämnas kvar i 
form av högstubbar eller helstamslågor. 

Gamla grova träd har ofta höga naturvärden, både i sig själva och som 
livsmiljö för ett stort antal artgrupper. Flera av dessa artgrupper är också 
fridlysta, såsom fladdermöss och fåglar. I de fall gamla träd måste 
åtgärdas ska de därför i första hand göras om till högstubbar.   

Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det 
innebär bland annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt 
under djurens häcknings- och uppfödningsperioder. Med att störa menas 
exempelvis en åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång så 
att antalet individer av den arten i ett område riskerar att minska. Det kan 
ske genom att fåglarna tvingas överge sin häckningsplats eller att färre 
antal ungar överlever. Röjningsarbeten eller avverkning av träd kan 
därför vara olämpligt att göra på vissa platser under fåglars 
häckningssäsong. Att avverka aktiva boträd är också olämpligt. I vissa 
fall krävs även dispens från artskyddsförordningen för avverknings- eller 
röjningsarbeten under häckningsperioden. 

Körning med maskiner och andra arbetsfordon på känslig mark, såsom 
fuktiga/blöta/sanka markpartier kan orsaka mark- och vegetationsskador 
samt grumling och utsläpp i vatten. Markskador kan orsaka förändringar 
i områdets hydrologi. Körning i vatten kan leda till att bottnar förstörs 
och att grumling uppkommer vilket kan skada fisk och andra 
vattenlevande organismer. Körning i sanka, fuktiga områden samt i 
vatten får därför inte ske. All körning ska ske på tålig mark med god 
bärighet. Där känslig mark eller vattendrag behöver korsas med 
maskiner ska det ske på lämpligaste ställe och vid behov med tekniska 
hjälpmedel så att markskador inte uppstår. 
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Öppna diken, stenmurar och odlingsrösen omfattas av det generella 
biotopskyddet. I ett biotopskyddsområde är det förbjudet att skada 
naturmiljön. Om stora mängder röjningsavfall lämnas i vattendrag kan 
det orsaka dämning eller ökad näringsbelastning. Öppna gräsmarksytor 
kan vara mycket artrika och är känsliga för överskuggning. Allt 
röjningsavfall ska avlägsnas från dessa objekt.  

Röjningsavfall ska läggas upp på sådana platser att de inte påverkar 
lokaler med värdefull flora eller fauna såsom ängs-, och betesmarker 
samt våtmarker. Att enstaka nedtagna grenar, träd eller buskar lämnas i 
sådana miljöer bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av 
naturmiljön men stora mängder röjningsavfall kan påverka förhållandena 
för växter. På ängs- och betesmarker finns ofta en artrik, hävdgynnad 
flora. Sällsynta eller fridlysta arter kan förekomma i sådana miljöer. 
Uppläggning av ris och avverkningsrester kan skada sådana naturvärden 
genom att växtplatser täcks över. Om avverkningsavfall lämnas i 
betesmarker ska det därför samlas ihop i högar. 

Utmed vattendrag finns ofta naturmiljöer på land som hör ihop med 
vattendragen, såsom sumpskog, svämplan, rasbranter med mera. 
Åtgärder inom dessa miljöer påverkar vattendraget i stor utsträckning 
exempelvis genom att skuggande vegetation tas bort, erosionskänslig 
jord hamnar i och grumlar vattendraget, områdena ofta är blöta och 
känsliga för körskador och liknande. Lågväxande kantvegetation mot 
sjöar, bäckar och andra vatten ska därför sparas och endast träd som 
hotar ledningen från fällas. 

För att säkerställa att detta beslut efterlevs ska den eller de personer som 
utför arbetet informeras om innehållet i detta dokument samt ha tillgång 
till en karta över berörda natur- och kulturvärden. 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt 
sätt skadar naturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och 
beslutade försiktighetsåtgärder följs. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att 
den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skador på naturmiljön. 

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen 
medger något annat. 
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Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av 
kulturmiljölagen. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada 
eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge 
tillstånd till ingrepp i fornlämningen. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen förutsätter att du har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd. 

En anmälan om samråd befriar inte dig från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning. 

Du som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Du 
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken). 

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att 
skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos 
Länsstyrelsen. 

Fornlämningar får inte flyttas, tas bort, grävas ut, täckas över eller 
skadas på annat sätt. Om en tidigare okänd fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas inom den 
berörda delen av arbetsområdet. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla till Länsstyrelsen att det påträffats en fornlämning. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Caroliné Olofsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor: 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Karta 

Kopia till:  
Naturvårdsverket (e-post: registrator@naturvardsverket.se) 
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Heby kommun (information@heby.se) 
Tierps kommun (tierp.kommun@tierp.se) 
 
 

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 61-2023. 

 
 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Patrik Olofsson 
patrikcj.olofsson@gmail.com 

 

Elektronisk delgivning 
 

Dispens från tillträdesförbud inom fågelskyddsområden 
vid Upplandskusten, Tierps kommun och Östhammars 
kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen meddelar dispens enligt 9 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252) från tillträdesförbuden 
inom fågelskyddsområden i Björns skärgård (Stenarna-Klubbarna, 
Västerskian), och i Gräsö skärgård (Hållet-Blåbådan, Västerbådan-
Lågagrunden, Vikakullrorna) för fotografering och filminspelning (med 
drönare) av Skräntärnor, Silvertärnor och andra havsfåglar under april-
juli 2023.  

För dispensen gäller följande villkor: 

1. Legitimation samt en kopia på dispensen måste kunna uppvisas i 
fält.  

2. Länsstyrelsens naturbevakare ska kontaktas i god tid före varje 
besök.  

Länsstyrelsen efterskänker prövningsavgiften med stöd av 9 kap. 3 § 
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Olofsson har den 20 september 2022 ansökt om tillträde till 
fågelskyddsområden i Uppland. Sökanden har haft dispens för samma 
åtgärd 2021–2022 enligt länsstyrelsens beslut 521-1529-2021. Då 
bokprojektet åt Birdlife Sverige även sträcker sig över 2023 vill 
sökanden få dispens även för säsongen 2023 med samma innehåll och 
utformning som tidigare ansökan.  

Av ansökan framgår följande. Tillträde till fågelskyddsområden är 
aktuellt i Björns skärgård (Stenarna-Klubbarna, Västerskian), och i 
Gräsö skärgård (Hållet-Blåbådan, Västerbådan-Lågagrunden, 
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Datum 
2023-02-22  
 

  
 

Ärendebeteckning  
521-6500-2022  
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Vikakullrorna) för fotografering och filminspelning (med drönare) av 
Skräntärnor, Silvertärnor och andra havsfåglar under april-juli 2023 för 
ett bokprojekt om tärnor åt Birdlife Sverige. Drönarflygning kommer ske 
endast vid några enstaka tillfällen för att kunna mera exakt räkna 
fågelbon och fåglar samt för att ta några flygbilder för att skildra 
skärgårdsmiljöerna från ovan. 

Patrik är erfaren ornitolog, fotograf och inventerare. Han är erfaren i att 
flyga drönaren på ett hänsynsfullt sätt så att fåglarna inte störs. Det 
viktigaste är att drönarflygningen sker mycket långsamt utan hastiga 
rörelser. Flygning över fågelöar görs på hög höjd (ca 100 meter) och alla 
rörelser i anslutning till öarna görs långsamt. I samband med 
fotografering av tärnor och måsar sänks drönaren sakta ner från hög höjd 
till cirka 30 meters höjd. På samma sätt sker avlägsnandet genom att 
sakta stiga rakt upp till hög höjd innan någon rörelse i sidled görs. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att bokprojektet åt Birdlife Sverige är av allmänt 
intresse och ett bra sätt att sprida kunskap om länets skyddsvärda natur 
och hotade arter. Länsstyrelsen anser därmed att det finns särskilda skäl 
för dispens. Avgiften för dispens efterskänks då projektet ökar 
kunskapen om fågellivet och gör det tillgänglig för intresserade. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Inom fågelskyddsområden och sälskyddsområden vid Uppsala läns kust 
och skärgård gäller tillträdesförbud årligen under tiden 1/4 - 31/7 och 1/4 
- 5/8. För att vistas i dessa områden krävs dispens enligt 9 § förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Dispens får ges om 
det finns särskilda skäl och om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

Dispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor och ges 
för begränsad tid (2018:1407). 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 6500-2022 i ämnesraden för e-post. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Linda Bonnevier. 
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Tierps kommun, tierp.kommun@tierp.se 
Östhammars kommun, osthammardirekt@osthammar.se 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Översiktskarta fågel- och sälskyddsområden i skärgården 

  

mailto:tierp.kommun@tierp.se
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 6500-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Vattenfall Services Nordic AB 
vilma.ludvigsson@vattenfall.com 

 

Elektronisk delgivning 

Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel 
för el från fastigheten Västlands-Stav 4:12 till Dorkarby 1:7, 
i Tierps kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Om du utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver du göra en ny 
anmälan för samråd. 

Kulturmiljö 

Åtgärden kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen. Verksamheten får 
inte påbörjas förrän ett sådant tillstånd getts. Information och 
ansökningsblankett finns på vår webbplats. Klicka på länken nedan. 
  
Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
  
Om ni redan har skickat in en ansökan om tillstånd för ingrepp i 
fornlämning, behöver ni inte göra en ny. 

Beskrivning av ärendet 
Du lämnade den 12 januari 2023 in en anmälan för samråd enligt 12 kap 
6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller nyanläggning av 
markkabel för el från fastigheten Västlands-Stav 4:12 till Dorkarby 1:7, 
Tierps kommun.  

Av anmälan framgår att arbetet kommer ske genom schaktning på en 
sträcka av 230 meter. Arbetet kommer att ske inom vattenskyddsområde. 
Riksintresse för kulturmiljövård samt lämning berörs av åtgärden. För att 
minimera risken för skada på natur- och kulturmiljön har följande 
åtgärder angetts i anmälan: 

• Vid arbete är samtliga maskiner godkända och utrustade med 
spill- och läckageskydd.  

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-23  
 

  
 

Ärendebeteckning  
525-227-2023  
 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-fornfynd.html
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• Miljövänliga hydrauloljor tillämpas. 

Motivering till beslutet 
Åtgärden berör inga av Länsstyrelsen kända naturmiljövärden. 
Länsstyrelsen bedömer därför att åtgärden inte medför en sådan 
påverkan att ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som  
har angivit i anmälan. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen 
medger något annat. 

Övriga upplysningar  
Länsstyrelsen förutsätter att du har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd. 

En anmälan för samråd befriar inte dig från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning. 

Du som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Du 
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken). 

Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, 
öppna diken och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd. Om 
sådana biotoper berörs ska du kontakta Länsstyrelsen på nytt. 

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att 
skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos 
Länsstyrelsen. 

Om det vid grävarbete uppstår misstanke om föroreningar i marken, ska 
detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis 
kommunen. 
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Häckande fåglar  
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det 
innebär bland annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt 
under djurens häcknings och uppfödningsperiod. Med att störa menas 
exempelvis en åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång så 
att antalet individer av den arten i ett område riskerar att minska. Det kan 
ske genom att fåglarna tvingas överge sin häckningsplats eller att färre 
antal ungar överlever.  

Invasiva arter 
Enligt artikel 7 1. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter (IAS) får invasiva främmande 
arter av unionsbetydelse inte avsiktligt föras in på unionens territorium, 
hållas, födas upp, transporteras (utom för transport av arter till 
anläggningar i samband med utrotning), släppas ut på marknaden, 
användas eller utbytas, tillåtas reproducera sig, växa eller odlas eller 
släppas ut i miljön.  

Invasiva främmande arter får heller inte spridas. Om sådana arter 
påträffas i verksamhetsområdet ska försiktighetsåtgärder vidtas för att 
förhindra spridning. Massor får inte flyttas och grävning i områden med 
invasiva främmande arter ska undvikas för att rotdelar eller frön inte ska 
spridas vidare. 

Mer information om IAS och metodkatalog för bekämpning av invasiva 
arter finns på Naturvårdsverkets webbplats. Rapporterade fynd av IAS-
arter finns på artportalen.  

Vattenskyddsområde 
Arbetsföretaget planeras inom ett vattenskyddsområde. Åtgärder inom 
vattenskyddsområden kräver särskild hänsyn för att grundvattnet inte ska 
påverkas negativt. Vattenskyddsområden har särskilda föreskrifter som 
begränsar hur marken får användas och hur till exempel kemikaliska 
produkter och avfall får hanteras. I föreskrifterna finns bland annat 
uppgifter om vilket avstånd till grundvattenytan som måste hållas inom 
de olika vattenskyddszonerna. Karta över vattenskyddsområden och dess 
respektive föreskrifter finns här: Skyddad natur (naturvardsverket.se).  

Det är verksamhetsutövarens ansvar att ta fram uppgifter om 
grundvattenytans läge i förhållande till den aktuella åtgärden, som 
behövs för att avgöra om en dispens är nödvändig eller inte. Dispens 
söks oftast hos länsstyrelsen. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Beslutande 
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Caroliné Olofsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilaga: 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Karta 

Kopia till: 
Tierps kommun (tierp.kommun@tierp.se) 
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 227-2023. 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Statens lantbruksuniversitet, institutionen för 
skoglig resurshållning 
Att: Anders Sjöström 
 
anders.sjostrom@slu.se 

 

Elektronisk delgivning 
 

Angående ansökan om dispens från föreskrifter inom vissa 
naturreservat och en nationalpark i Uppsala län för 
fältinventeringar inom miljöövervakningsprogrammen RIS, 
NILS och THUF 

Beslut 
Länsstyrelsen meddelar dispens från reservatsföreskrifterna i av 
Länsstyrelsen Uppsala län beslutade naturreservat för fältinventeringar 
inom miljöövervakningsprogrammen RIS, NILS och THUF, se lista i 
bilaga 1.  

Länsstyrelsen avslår ansökan om att få använda bil, helikopter, 
sjöflygplan eller motorbåt inom skyddade områden där det är förbjudet. 

Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens om tillträde till 
fågelskyddsområde eller naturreservatsområde med tillträdesförbud 
under förbudstid enligt föreskrifter. 

För dispens, tillstånd och godkännande gäller att: 

1. Eventuell insamling av växtmaterial eller jord genomförs i 
enlighet med ansökan. Insamlingen gäller endast enstaka 
exemplar beläggsexemplar eller enstaka exemplar för 
kontrollbestämning. 

2. Tillträde till område med tillträdesförbud inom Färnebofjärden 
meddelas under förutsättning att detta godkänns av 
Nationalparksförvaltarna. Meddelande om detta behöver skickas 
till Nationalparksförvaltningen minst två veckor i förväg. 
Tillträde får ske med båt i samråd med reservatsförvaltningen. 

3. Dispens gäller fältinventerare anlitade av Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-01  
 

  
 

Ärendebeteckning  
521-7456-2022  
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4. Dispens eller kopia på dispens samt ID-handling ska medföras av 
inventerare vid fältinventering och visas upp vid förfrågan av 
naturvårdsförvaltare eller naturbevakare. 

5. Rödlistade arter som dokumenteras under inventeringarna ska 
rapporteras till Artportalen. 

Beslutet gäller för år 2023 till och med 2027. 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen efterskänker prövningsavgiften med stöd av 9 kap. 3 § 
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig 
resurshushållning, har ansökt om tillstånd att fältinventera i samtliga 
naturreservat, i Färnebofjärdens nationalpark, i Natura 2000-områden 
och i fågelskyddsområden i Uppsala län. I andra hand ansöks om dispens 
och tillstånd för de reservat som framgår av bilaga 1. Inventeringen ska 
ske inom miljöövervakningsprogrammet Riksinventering av Skog (RIS), 
Nationell inventering a Landskapet i Sverige (NILS) och Terrester 
Habitatuppföljning (THUF). SLU har tidigare år haft motsvarande 
tillstånd för fältinventeringar (dnr 521-2221-03, 521-1671-08, 521-7847-
12 och 521-7757-2017) men tillståndet har nu löpt ut. Ett generellt 
tillstånd har sökts, som delas upp i följande tre verksamheter: 

a) Fältmätning under perioden april till oktober, i huvudsak icke-
destruktiva. Normalt ska det inte få att se att en provyta har besökts. 
Från vissa ytor ska begränsade jordprov tas (ca 1 kg jord) och borrkärnor 
från 1-3 träd. Bara i undantagsfall ska beläggsexemplar av växter tas. I 
genomsnitt ska färre än en provyta per 2000 hektar landområde besökas. 

b) I enstaka fall används bil, helikopter, sjöflygplan eller motorbåt för att 
transportera personal till och inom skyddade områden.  

c) I mycket begränsad omfattning samla in växter och svampar för 
kontrollbestämning. Kontrollbestämda kollekt från skyddade områden 
kommer i möjligaste mån överföras till svenska forskningsherbarier. 

d) Tillstånd i mycket begränsad omfattning samla enstaka håvade fjärilar 
och humlor för artbestämning. Insamlade individer sparas och kommer 
vara tillgängliga för forskning. 
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Inventeringen i ett specifikt område ska normalt göras en gång vart 
femte år, med undantag av fjärilsinventering där varje objekt ska 
besökas tre gånger vart femte år. 

Motivering till beslutet 
Enligt föreskrifterna i de flesta naturreservat i länet och i 
Färnebofjärdens nationalpark är det förbjudet att samla in eller skada 
växter. Länsstyrelsen kan meddela dispens om det finns särskilda skäl 
och om det är förenligt med syftet till att skydda området. Länsstyrelsen 
kan meddela tillstånd eller godkännande för vetenskapliga 
undersökningar om det inte strider mot reservatets syfte i de fall som den 
möjligheten finns enligt reservatens föreskrifter. 

Länsstyrelsen har inte möjlighet att pröva frågan om generell dispens 
från samtliga naturreservat i länet, utan behöver pröva frågan om dispens 
för varje naturreservat för sig. Länsstyrelsen prövar därför frågan om 
dispens och tillstånd från de naturreservat som sökande har specificerat i 
enlighet med bilaga 1. 

Särskilt skäl 
Länsstyrelsen anser att inventeringen är av stort intresse för naturvården. 
Riksinventering av Skog (RIS) ger ökade kunskaper om landets skogar 
och dess biologiska mångfald. Nationell Inventering av Landskapet i 
Sverige (NILS) ger ökad kunskap om landskapets utveckling och 
förutsättningar för biologisk mångfald. Terrester Habitatuppföljning 
(THUF) ger ökad kunskap om tillstånd och förändringar hos de 
naturtyper som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Inventeringarna 
kommer därmed att vara till nytta för bevarandearbetet i landet. 
Länsstyrelsen anser därför att den aktuella dispensen är förenlig med 
föreskrifternas syfte och att det finns särskilda skäl att ge dispens för 
inventeringarna. 

Tillstånd enligt föreskrifterna i nationalpark 
I Färnebofjärdens nationalpark krävs det enligt föreskrifterna tillstånd 
för att utföra miljöövervakning, samla in växt- eller djurarter, med mera. 
Syftet med nationalparken är att bevara ett unikt älvlandskap med 
omgivande skogar och våtmarker i väsentligen orört skick. I syftet ingår 
bland annat att områdets vegetation och skyddsvärda djurliv så långt 
som möjligt bevaras i sitt naturliga tillstånd. Länsstyrelsen anser att ett 
tillstånd är förenlig med syftet för nationalparken. Länsstyrelsen kan 
endast meddela dispens eller tillstånd för delen av nationalparken som 
ligger i Uppsala län. Länsstyrelsen bedömer att dispens för tillträde inom 
område med tillträdesförbud kan meddelas inom nationalparken, under 
förutsättning att detta sker i samråd med nationalparksförvaltningen. 
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Samråd om detta behöver skickas till förvaltningen senast två veckor 
innan avsett tillträde. Tillträde till områden med tillträdesförbud får även 
ske med båt om så sker enligt samråd med förvaltningen. 

Dispens från eller tillstånd enligt föreskrifterna i naturreservat 
Länsstyrelsen har gått igenom föreskrifterna för de ansökta statligt 
bildade naturreservat i Uppsala län i bilaga 1. I bilagan framgår vilka 
naturreservat som har ett förbud mot insamling av växter och liknande, 
samt i vilka fall som tillstånd eller godkännande kan lämnas för 
vetenskapliga studier. Länsstyrelsen bedömer att syftet med 
inventeringarna är förenligt med naturreservatens syften. Undantagsvis 
är inventeringen inte förenligt med reservatens syften i den mån detta 
sammanfaller med fågelskyddsområden eller tillträdesförbud. Detta 
eftersom inventeringen i dessa fall kan strida mot syftet med förbudet, 
samt att inventeringen bör kunna planeras så att den sker utanför tiden 
för tillträdesförbudet. Vad gäller användande av bil, helikopter, 
sjöflygplan eller motorbåt där detta är förbjudet, kan en generell dispens 
inte meddelas. Detta eftersom användningen av fordonen direkt strider 
mot förbudens syfte. Dispens måste då sökas för varje enskilt tillfälle, 
för att kunna bedöma dess skada på skyddsintresset.  

Många av naturreservaten är utpekade Natura 2000-områden. Tillstånd 
krävs för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i området. Påverkan bedöms som marginell och tillstånd 
enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs därför inte. 

Då intrånget i naturreservatens naturvärden är marginell bedömer 
Länsstyrelsen att den kunskapshöjning och förståelse som inventeringen 
förväntas åstadkomma, och som kan komma till nytta i framtida 
bevarandearbete, kompenserar det intrång som görs. Länsstyrelsen 
bedömer att de aktuella inventeringarna är till stor nytta för naturvården 
och är därmed av allmänt intresse. Länsstyrelsen bedömer att detta utgör 
en omständighet som tillåter att ansökningsavgiften kan efterskänkas. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Dispens från föreskrifterna i nationalpark 

En nationalpark ska enligt 3 § nationalparksförordningen (1987:983) 
vårdas och förvaltas i enlighet med de syften för vilka den har bildats. 
Med stöd av 4 § samma förordning har Naturvårdsverket föreskrivit att 
det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga 
undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, 
insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön inom 
Färnebofjärdens nationalpark. 
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Dispens från föreskrifterna i naturreservat 

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som 
den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl enligt 
7 kapitlet 7 § miljöbalken. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om 
den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Dispens 
från reservatsföreskrifterna får enbart meddelas om intrånget i 
naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning i naturreservatet eller i 
något annat område. Dispens från reservatsföreskrifterna får enbart 
meddelas om det är förenligt med föreskriftens syfte enligt 7 kapitlet 26 
§ miljöbalken. 

Tillståndsplikt inom Natura 2000 

Tillstånd krävs för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i Natura 2000-områden enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken. 

Prövningsavgift 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet minska eller efterskänka en 
prövningsavgift enligt 9 kap. 3 § förordningen om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. 

Information 
Beslutet gäller enbart de av Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade 
naturreservaten. För dispens inom Björns Skärgård hänvisas till Tierps 
kommun, för Östa till Heby kommun, för Gredelby hagar och Trunsta 
träsk till Knivsta kommun, för naturreservaten Årike Fyris, Hågadalen-
Nåsten hänvisas till Uppsala kommun. 

För insamling av arter som omfattas av artskyddsförordningen krävs 
särskild dispens. 

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med bildande av nya naturreservat. 
Dispens från eller tillstånd enligt föreskrifter för inventering inom nya 
naturreservat behöver sökas allteftersom de bildas och kan inte hanteras i 
detta beslut. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 7456-2022 i ämnesraden för e-post. 
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Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Gabriel Bernhardsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Lista över statligt bildade naturreservat där dispens eller tillstånd 

är beviljat 

2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 

Kopia till 
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se) 
Hav och vattenmyndigheten (havochvatten@havochvatten.se) 
Riksantikvarieämbetet (registrator@raa.se) 
Färnebofjärdens Nationalpark (farnebofjarden@lansstyrelsen.se) 
 
Kommunerna i Uppsala län: 
kommun@alvkarleby.se 
tierp.kommun@tierp.se 
kommunen@enkoping.se 
osthammardirekt@osthammar.se 
kommun@habo.se 
uppsala.kommun@uppsala.se 
knivsta@knivsta.se 
information@heby.se 
 
Upplandsstiftelsen (info@upplandsstiftelsen.se) 
ArtDatabanken,SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala 
Hans Petersson, SLU (hans.petersson@slu.se) 
Stiftelsen Friherre Carl Cederströms minne, Fredrikslund gård AB, 755 
98 Uppsala 
SLU Egendomsförvaltning, Box 7070, 750 07 Uppsala 
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Bilaga 1: Lista över statligt bildade naturreservat där dispens eller 
tillstånd beviljas 

Reservat 
Dispens eller 
tillstånd Aktuell föreskrift Beslut  Skötselplan Förvaltare Kommun 

Aspnäs Dispens C2 
1973, 

ändrat 1992 2009 Länsstyrelsen Heby 
Billudden Dispens C2 & C3 1979 1979 Länsstyrelsen Älvkarleby 
Bondskäret Dispens C2 1972 2000 Länsstyrelsen Tierp 

Bredforsen Dispens C2 & C3 2009 2009 US Tierp 
Bryggholmen Dispens C2 2005 2005 Länsstyrelsen Enköping 
Bölsjön Tillstånd C2 & C3 2012 2012 Länsstyrelsen Älvkarleby 

Edskärret Dispens C2 & C3 
ombildat 

2013 2013 Länsstyrelsen Östhammar 
Fagerön Dispens C2 & C3 1993 1993 Länsstyrelsen Östhammar 

Florarna Dispens Inre zonen, 1 1976 2018 Länsstyrelsen 
Tierp och 
Östhammar 

Focksta Tillstånd C2 & C3 2013 2013 Länsstyrelsen 
Enköping och 
Uppsala 

Gräsö östra skärgård Behövs ej   2012 2012 Länsstyrelsen Östhammar 
Hagalund Dispens C2 & C3 2004 2004 US Enköping 
Hedesundafjärden Tillstånd C9 1998 2009 Länsstyrelsen Heby 
Hovön-Alnön Dispens C2 & C3 1992 2006 Länsstyrelsen Östhammar 
Hållnäskusten Dispens C2 1995 1995 Länsstyrelsen Tierp 
Häcksören Tillstånd C5 2022 2022 Länsstyrelsen Älvkarleby 
Idön Dispens C2 2005 2005 Länsstyrelsen Östhammar 
Kallriga Dispens C2 & C3 1998 2004 US Östhammar 
Kapplasse Dispens C2 1971 1975 Länsstyrelsen Tierp 
Lindsjön Tillstånd C2 2016  2016  Länsstyrelsen Uppsala 
Långhällsmossen Dispens C8 & C9 1993 1993 Länsstyrelsen Heby 
Norrboda-Uggland Tillstånd C1 2017 2017 Länsstyrelsen Östhammar 
Norrboda-Kråkan Tillstånd C3 & C4 2020 2020 Länsstyrelsen Östhammar 
Norrboda-Jomale Dispens C3 & C4 2009 2009 Länsstyrelsen Östhammar 
Saxmarken Tillstånd C2 & C3 2012 2012 Länsstyrelsen Tierp 
Sjömossen-Svinasjön Tillstånd C10 1997 1997 Länsstyrelsen Heby 

Skaten-Rångsen Dispens C3 & C4 1998 1998 US 
Östhammar 
och Tierp 

Sund-Julö Dispens C2 & C3 2007 2007 Länsstyrelsen Tierp 
Ängskär Dispens C2 1985 1985 US Tierp 
Örby hagar Tillstånd C1 2017  2017  Länsstyrelsen Uppsala 
Östra Tvärnö Dispens C2 & C3 2006 2006 US Östhammar 

 

 
  

Bilaga 1
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 7456-2022.  

 
Bilaga 2 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Hållnäs Hembygdsförening 
hembygd@hallnas.info 

 

Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Griggebosågen 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till följande åtgärder på 
Griggebosågen, fastigheten GRIGGEBO 1:17, Tierp kommun: 

• Omläggning av stickspåntak med 90 % av de kulturhistoriskt 
motiverade kostnaderna, dock högst 270 000 kronor med 
utbetalning under: 

• 2023 med högst 270 000 kronor 

• Antikvarisk medverkan med 58 % av de kulturhistoriskt motiverade 
kostnaderna, dock högst 10 000 kronor med utbetalning under: 

• 2023 med högst 10 000 kronor 

Det totala bidragsbeloppet uppgår till 280 000 kr. 

I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms.  

Villkor för beslutet 

Hur ska arbetena utföras och dokumenteras? 

• Arbetena ska utföras i överensstämmelse med ansökan inkommen 
2022-10-31. Alla väsentliga ändringar av utförande ska godkännas 
av Länsstyrelsen. 

• Arbetena ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha 
kommit in till Länsstyrelsen senast: 

• 2023-07-03 för bidrag med utbetalningsår 2023 

• Om inte arbetena har påbörjats och meddelande om detta har 
kommit in i tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det innebär 
att pengarna kan omfördelas till annan sökande. Meddelande om 
arbetets start kan ni lämna till Länsstyrelsen genom ett mejl eller per 
telefon. 

• Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med 
nödvändig kompetens. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-09  
 

  
 

Ärendebeteckning  
434-7531-2022  
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• Den antikvariske experten ska följa arbetet och lämna anvisningar, 
delta i byggmöten och besiktningar. Närmare villkor för antikvarisk 
medverkan finns i bifogad bilaga. 

• Fastighetsägaren ska kalla Länsstyrelsen till antikvarisk slutsyn av 
arbetena. Den antikvariske experten ska medverka vid detta tillfälle. 

• Arbetena ska sammanfattas i en rapport. Närmare villkor för 
rapportens innehåll finns i bifogad bilaga. Rapporten ska sändas till 
Länsstyrelsen i digitalt format senast 2023-10-31.  

• Den redovisning för bidragets användning som lämnas till 
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet. 

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget?  

• Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen 
avser vara slutförda och fakturor med mera vara betalda. Bidraget 
kan betalas ut när de kostnader som det avser har godkänts av 
Länsstyrelsen.  

• Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior 
på fakturor, verifikationer på att dessa är betalda, och redogörelse 
för genomförda åtgärder i form av antikvarisk rapport 

• Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast 

• 2023-10-31 för bidrag med utbetalningsår 2023 

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det 
medföra att bidraget inte betalas ut.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 31 oktober 2022.  

Hållnäs hembygdsförening har ansökt om medel från Länsstyrelsen för 
att kunna lägga om stickspåntaket på Griggebo såg.  

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 
317 250 kr utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad. 

Ni har angivit Agnetha Pettersson som medverkande antikvarisk expert, 
vilken Länsstyrelsen bedömer har nödvändig kompetens för uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Griggebo såg är byggnadsminne. Sågen drevs av vatten vilket var 
vanligt förr, och anläggningen innehar nu ett stort kulturhistoriskt värde i 
att den utgör en rest av det sena 1800-talets småskaliga 
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landsbygdsindustri som har haft en stor betydelse för människorna och 
livet i den omgivande landsbygden.  

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de 
nationella kulturmiljömålen:  

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön 

Samt de nationella miljömålen: 

• God bebyggd miljö 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Beslutet grundar sig på förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 

Information 
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta 
bidrag. 

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla 
berörda informeras om villkoren i detta beslut. 

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom 
uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan 
avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art, 
säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare information 
finns på www.skatteverket.se. 

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag. 

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 
§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. 

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas. 

Om ni har frågor kan ni kontakta Sara Zandler på telefon 010-2233317. 
Ni kan även skicka e-post till sara.zandler@lansstyrelsen.se. Ange då 
ärendets diarienummer 7531-2022. 

http://www.skatteverket.se/
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsantikvarie Roger Edenmo med 
bebyggelseantikvarie Sara Zandler som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Information om antikvarisk medverkan 
2. Information om innehåll i rapport 
3. Rekvisitionsblankett 

Kopia till: 
Upplandsmuseet, registrator@upplandsmuseet.se 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se 
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Tierpsporten AB 
evelinagulf@gmail.com 

 

 

Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga 
kemiska produkter 

Beslut 
Länsstyrelsen Uppsala län ger Tierpsporten AB (bolaget), 
organisationsnummer 556735-0961, tillstånd till yrkesmässig överlåtelse 
av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning som framgår av 
ansökan. 

Tillståndet omfattar överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor som 
innehåller högst 20 mg/ml nikotin och är klassificerade som akut toxiska 
i farokategori 2 eller 3 från bolagets lokaler på adress Tierpsrondellen 10 
i Tierp kommun. 

Giltighetstid 
Detta tillstånd gäller till och med den 9 mars 2028. 

Beskrivning av ärendet 
Bolaget har den 6 februari 2023 ansökt om tillstånd till yrkesmässig 
överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter enligt förordningen 
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
Kompletteringar kom in den 16 februari 2023. Ansökan avser ett 
generellt tillstånd för överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor som 
innehåller olika salter av nikotin och därmed klassificeras som akut 
toxiska i farokategori 2 och 3.  

Till ansökan har bifogats säkerhetsdatablad för ett urval av de aktuella 
kemiska produkterna, information om hantering och förvaring samt 
information om hur verksamheten uppfyller de allmänna 
hänsynsreglerna. Lagerhållningen av produkterna sker på fastigheten 
Tierpsrondellen 10 i Tierp kommun. 

Yttranden 
Länsstyrelsen har skickat ansökan på remiss till Tierp kommun. Inga 
synpunkter har kommit in.  

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-09  
 

  
 

Ärendebeteckning  
561-1017-2023  
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Motivering till beslut 
Länsstyrelsen bedömer att bolaget uppfyller de allmänna 
hänsynsreglerna och att tillstånd får lämnas för yrkesmässig överlåtelse 
av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning som anges i 
ansökan och med de förutsättningar som framgår av beslutet. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Föreskrifter om allmänna hänsynsregler finns i 2 kap. miljöbalken 
(1998:808). 

Av 13 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer framgår att tillstånd får meddelas för en period av högst fem 
år. 

Upplysningar 
Tillståndet kan helt eller delvis återkallas enligt vissa förutsättningar 
som anges i 24 kap. 3 § miljöbalken.  

Meddelat tillstånd befriar inte tillståndshavaren från skyldigheten att 
iaktta vad som i annan författning föreskrivs i fråga om den anläggning 
eller verksamhet som avses med tillståndet. 

Ansökan om förlängning av detta tillstånd bör komma in till 
Länsstyrelsen senast tre månader innan tillståndet går ut. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av miljöskyddshandläggare Madelene Krantz Frid. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen. 

Kopia till 
Tierps kommun, miljökontoret, medborgarservice@tierp.se 
Brandförsvaret, Uppsala kommun, brandforsvaret@uppsala.se 
Arbetsmiljöverket, Region Mitt, Arbetsmiljoverket@av.se 
Kemikalieinspektionen, kemi@kemi.se 

  

mailto:brandforsvaret@uppsala.se
mailto:Arbetsmiljoverket@av.se
mailto:kemi@kemi.se
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Så här överklagar Ni beslutet 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 1017-2023. 

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Tillämpliga bestämmelser vid överlåtelse av särskilt farliga 
kemiska produkter 
Alla är skyldiga att följa de allmänna hänsynsreglerna som finns beskrivna i 
2 kap. miljöbalken. Det innebär bland annat en skyldighet att: 

• vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra 
eller motverka skada på människors hälsa eller i miljön, 

• undvika att sälja farliga kemiska produkter om de kan ersättas med mindre 
farliga produkter. 

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav 
som gäller för er verksamhet i och med att ni fått tillstånd till överlåtelse av 
särskilt farliga kemiska produkter. 

Andra exempel på bestämmelser som är tillämpliga för er verksamhet. 

Förvaring av särskilt farliga kemiska produkter 

Den som överlåter särskilt farliga kemiska produkter ska förvara dessa 
produkter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem, vilket 
framgår av 2 kap. 6 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om 
kemiska produkter och biotekniska organismer. I 2 kap. KIFS 2017:7 finns 
ytterligare bestämmelser om förvaring och förpackning av farliga kemiska 
produkter. 

Omhändertagande av avfall 

Avfall som innehåller rester av nikotinprodukt ska omhändertas som farligt 
avfall och får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. 

Distribution av säkerhetsdatablad 

Leverantören av en farlig produkt ska förse mottagaren med ett 
säkerhetsdatablad. Skyldigheten att ta fram ett säkerhetsdatablad ligger på 
tillverkaren eller importören av produkten. Alla aktörer i distributionskedjan 
har dock ett ansvar för att se till att innehållet i säkerhetsdatabladet är korrekt. 
Det gäller även den som endast överlåter produkten. Säkerhetsdatabladet ska 
vara skrivet på svenska för produkter som överlåts i Sverige. 

Klassificering och märkning 

Alla produkter (ämnen och blandningar) som släpps ut på marknaden ska 
klassificeras och märkas enligt CLP-förordningen.  

Anmälan till produktregistret 

Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller importeras till Sverige 
ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister. Se 3-6 §§ SFS 
2008:245. 

 
Bilaga 2 

Information 
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Postadress: 751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala  
www.lansstyrelsen.se/uppsala/personuppgifter 

Hällefors Tierps Skogar AB 
Att: Jonas Sandström 
jonas.sandstrom@htskogar.se 

 

 
 

Anmälan om vattenverksamhet avseende  
nedläggning av trumma vid fastigheterna  
Tierp Fors 1:6 och Mickelsbo 3:1, Tierps kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att nedläggning av trumma på gränsen mellan 
fastigheten Tierp Fors 1:6 och Mickelsebo 3:1 i Tierp kommun kan 
genomföras under förutsättning att det utförs enligt anmälan och i övrigt 
lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut 
följs. Verksamhetens läge framgår av beslutskartan i bilaga 2. 

Beslutet gäller vid ett tillfälle i 5 år från beslutsdatum.  

Meddela Länsstyrelsen när arbetena påbörjats genom att skicka ett 
meddelande till uppsala@lansstyrelsen.se Uppge fastighetsbeteckning 
och ärendebeteckning som finns i övre högra hörnet i beslutet. 

Försiktighetsmått 
Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband 
med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 

1. Grumlande arbeten ska utföras i ett sammanhang och får endast 
utföras under perioden 1 augusti till den 1 april. 

2. Åtgärderna ska utföras vid låg vattenföring och med stor aktsamhet 
för att minimera risken för grumling. 

3. Trumman ska vara dimensionerad för alla förekommande 
vattenföringar så att det inte uppkommer dämmande effekter eller 
annan påverkan på hydrologin som kan skada allmänna eller 
enskilda intressen. 

4. Trumman ska anläggas på ett sätt som gör att den inte orsakar ett 
vandringshinder för fisk och bottendjur. 

5. Vid eventuell dämning för arbete i torrhet får vattendraget inte 
torrläggas nedströms. När åtgärden är utförd ska eventuellt uppdämt 
vatten släppas på succesivt för att minimera risken för grumling 
nedströms. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-03-10  
 

  
 

Diarienummer  
8842-2022  
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6. Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras 
och förvaras så att inte mark- eller vattenområdet riskerar att 
förorenas av spill, läckage eller akvatiska sjukdomar. I berört 
vattenområde förekommer flodkräfta, åtgärder ska vidtas för att 
förhindra spridning av kräftpest. 

Viktig information 
Ny anmälan bör göras om arbetet kommer att utföras på annat sätt än ni 
uppgivit i er anmälan.   

En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att du har rådighet 
över vattenområdet. Rådighet kan du ha genom att äga vattenområdet, 
via servitut eller genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar 
inte rådigheten i anmälan. 

Länsstyrelsen påminner om att detta beslut inte befriar sökanden från 
skyldigheten att iaktta vad som gäller andra bestämmelser för den 
verksamhet som detta beslut avser.   

Sökande ansvarar för att alla entreprenörer får kännedom om och 
efterlever de försiktighetsmått som gäller för detta beslut. För 
verksamheten gäller eget ansvar enligt egenkontrollförordningen. 
Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och kontrollera 
verksamheten för att undvika att miljön skadas. 

Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att 
skada inte uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom 
ändrade vattenförhållanden (11 kap. 17 § miljöbalken). 

Om en okänd fornlämning påträffas ska arbetet avbrytas och anmälan 
ske till Länsstyrelsen (2 kap. 10 § kulturminneslagen).   

Beskrivning av ärendet 
Hällefors Tierps skogar AB har den 19 december 2022 inkommit med en 
anmälan om nedläggning av trumma på fastigheten Tierp Fors 1:6, 
Tierps kommun. Åtgärden avser två trummor med diameter 1000 mm 
och längd 8 meter. Syftet är att få till en överfart för skogsbruket. Berört 
vattendrag utgörs av ett dike och består av utdikad torv och svartjord. 
Åtgärden planeras utföras under 2023 och vid så lågt vattenstånd som 
möjligt. Sökande bedömer påverkan från planerad åtgärd som liten.  

Anmälan med tillhörande handlingar har remitterats till Tierps kommun 
samt till berörda fastighetsägare. 
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I telefonsamtal 2023-01-30 förtydligar sökande Hällefors Tierps skogar 
AB att planen är att lägga två parallella trummor då vattendraget är så 
pass brett. De har inte kännedom om förekommande flöden och 
flödesvariationer utan dimensionering har gjorts utifrån bedömning av 
andra trummor i liknande vattendrag. Sökande har dock ett egenintresse 
i att trumman ej blir dämmande då de har produktionsskog runt omkring.  

Tierps kommun har inkommit med svar att det inte har några synpunkter 
på åtgärden annat än att de vill påminna verksamhetsutövare om vikten 
att sanera maskiner, verktyg och material innan de kommer i kontakt 
med vattenmiljön i Strömmaråsystemet med tanke på förekomst av 
flodkräfta. 

Fortifikationsverket har inkommit med svar att det inte har något att 
erinra i ärendet, men att de inte svarar för deras hyresgästers räkning. 
Huvudsaklig hyresgäst är Försvarsmakten.  

Länsstyrelsen förlängde 13 februari handläggningstiden för ärende och 
begärde den 14 februari in kompletterande information om flöden samt 
dimensionering av trumman. 

Hällefors Tierps skogar AB har den 8 mars inkommit med komplettering 
gällande uppdaterad utformning och dimensionering. Åtgärden har 
justerats till att bestå av att en 1400 mm trumma. Lösningen med en 
trumma bedöms av sökande klara högre flöden bättre jämfört med 
tidigare lösning med två parallella mindre trummor. I kompletteringen 
redovisas även att flödet vid utloppet i nedströms liggande sjö 
Strömmaren sällan överstiger 1 m3/s.  

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.  

Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör 
innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet eller på 
närliggande naturvärden under förutsättning att verksamheten 
huvudsakligen genomförs som redovisats i handlingarna och att 
försiktighetsmåtten enligt ovan följs. Framkommer nya omständigheter 
kan Länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning. Därför ska en 
ny anmälan göras om arbetet avses göras på annat sätt än vad som 
beskrivits i denna anmälan. 

Arbeten i vatten som ger upphov till grumling och sedimentation av 
material kan påverka växt- och djurlivet under vattnet negativt. Vår och 
försommar utgör den mest känsliga perioderna för livet under vatten. För 
att minska risken för störningar på fisk och andra vattenlevande 
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organismer under deras känsliga föryngringsperiod ska arbeten i 
vattenområdet utföras i ett sammanhang och grumlande arbeten får inte 
utföras under perioden 1 april till 1 juli. För att minimera spridningen av 
finkornigt material får arbetet inte ske vid höga vattenflöden. 

Det är mycket viktigt att vattenregimen inte ändras så att den skadar 
enskilda eller allmänna intressen. Trummor ska dimensioneras och 
utformas så att ingen dämning uppstår uppströms. Åtgärden får heller 
inte utföras så att en sänkning av botten och därmed ökad avvattning 
uppströms uppstår.  

Trumman får inte utgöra ett vandringshinder utan ska anläggas så att den 
inte hindrar fisk och bottenlevande djur från att vandra upp och 
nedströms i vattendraget. Vattendragets botten ska återfyllas med 
naturligt bottenmaterial till samma nivå som botten låg på tidigare 

För de fall arbetet behöver utföras i torrhet ska vattnet pumpas förbi så 
att bäckfåran nedströms inte torrläggs. När åtgärden är utförd ska vattnet 
släppas på succesivt för att minimera risken för grumling nedströms.  

I Strömmarsystemet förekommer flodkräfta. Kräftpest, parasiter och 
andra fisksjukdomar kan lätt spridas när man flyttar arbetsmaskiner 
mellan olika sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att de delar av 
maskinerna som kommer att nå vattnet desinficeras innan arbetet 
påbörjas. Desinficering kan till exempel göras genom att tvätta 
maskinerna med denaturerad sprit alternativt genom att låta de torka 
ungefär en vecka efter flytt från annat vattenområde så de är absolut 
torra. 

Vid arbeten i och kring vattnet ska i första hand biologiskt nedbrytbara 
hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och 
läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.  

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken utgör bland annat muddring, pålning och 
utfyllnader samt uppförande av anläggningar i vattenområden en 
vattenverksamhet.  

I enlighet med 11 kap. 9a § miljöbalken kan vissa vattenverksamheter, 
istället för att tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. Vilka 
vattenverksamheter som kan anmälas finns redovisade i 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter.  
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Byggande av bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett 
vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 m3/s är, 
enligt 19 § 6 p förordning (1998:1388) om vattenverksamheter, 
anmälningspliktigt. 

Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen om 
vattenverksamheter m.m. samt 26 kap. 9 § miljöbalken förelägga 
verksamhetsutövaren om att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs 
enligt miljöbalken. Om den föreslagna åtgärden inte föranleder någon 
åtgärd från Länsstyrelsens sida så ska myndigheten meddela detta. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Sofia Föhlinger. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Beslutskarta 

Kopia till: 
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se 

Ernst Joakim Nordström, Skogsbo 307, 815 92 Tierp 
Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna  
Tierps Pistolskytteklubb, c/o Tobias Johansson, Fors 110, 815 92 Tierp 
Tegelsmora-Tierp jrf 03-04, c/o Sören Pettersson, Gåvstabo 238, 815 92 
Tierp  
3G Infrastructure Service AB, Box 45064, 104 30 Stockholm 

 

 
 

  

mailto:medborgarservice@tierp.se
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 8842-2022. 

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Karta över åtgärden, figur hämtad från anmälan. 
 

 
 
 

 
Bilaga 2 

Beslutskarta 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-03-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 15 
Dnr  

Förlängning av markanvisningsavtal, del av Tierp 1:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att förlänga markanvisningen på område C i Triangelparken till R E 
Equity Fund AB till och med 2024-06-30 enligt bifogat avtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
R E Equity Fund AB har idag ett markanvisningsavtal på område C i 
Triangelparken som gäller till och med 2023-11-30. Med anledning av 
nuvarande omvärldssituation med höjda priser på byggmaterial, längre 
leveranstider, ökad inflation och räntebild samt svårigheter med 
finansiering önskar byggherren ytterligare tid för projektering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, Verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla och delmål 11.3, Skapa 
inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden 
och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som 
gång- och cykeltrafikant enligt Agenda 2030 i Tierps kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förlängning av markanvisningsavtalet innebär att likvid samt 
resultatförutsättningarna enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 enligt Avsnitt 7.3 Investeringsbudget samt Bilaga 
6 Nettoexploatering och tomtförsäljning med en resultatpåverkan om ca 
17,5 miljoner kronor skjuts på framtiden. Förlängning av 
markanvisningsavtalet innebär därmed att Exploateringsverksamheten 
kommer att få svårt att införliva ett resultat på 10 miljoner kronor enligt 
ramtilldelning avsnitt 7.2 Driftbudget under 2023.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förlängning av markanvisningsavtal 
 Markanvisningsavtal från 2021 med bilagor 
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Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-20 TK-2021-568

Förlängning av markanvisningsavtal, del av Tierp 1:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att förlänga markanvisningen på område C i Triangelparken till R E Equity 
Fund AB till och med 2024-06-30 enligt bifogat avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
R E Equity Fund AB har idag ett markanvisningsavtal på område C i 
Triangelparken som gäller till och med 2023-11-30. Med anledning av 
nuvarande omvärldssituation med höjda priser på byggmaterial, längre 
leveranstider, ökad inflation och räntebild samt svårigheter med 
finansiering önskar byggherren ytterligare tid för projektering. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, Verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla och delmål 11.3, Skapa 
inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden 
och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som 
gång- och cykeltrafikant enligt Agenda 2030 i Tierps kommun. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förlängning av markanvisningsavtalet innebär att likvid samt 
resultatförutsättningarna enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 enligt Avsnitt 7.3 Investeringsbudget samt Bilaga 6 
Nettoexploatering och tomtförsäljning med en resultatpåverkan om ca 17,5 
miljoner kronor skjuts på framtiden. Förlängning av markanvisningsavtalet 
innebär därmed att Exploateringsverksamheten kommer att få svårt att 
införliva ett resultat på 10 miljoner kronor enligt ramtilldelning avsnitt 7.2 
Driftbudget under 2023.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förlängning av markanvisningsavtal
 Markanvisningsavtal från 2021 med bilagor
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Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 

 
I tjänsten  
 
Maria Pettersson 
Chef Förvaltning och Genomförande 
Samhällsbyggnadsenheten 
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Markanvisningsavtal, förlängning 
Datum Diarienummer 

2023-02-17 TK-2021-568 

Adress 

      

 

FÖRLÄNGNING MARKANVISNINGSAVTAL 
 

Tierps kommun genom dess Kommunstyrelse, org.nr 212000-0266, nedan kallad Kommunen, 
å ena sidan, och RE Equity Fund AB, org.nr 559165-5021, nedan kallad Byggherren, har enligt 
tidigare markanvisningsavtal från december 2021 träffat avtal om markanvisning inom del av 
fastigheten Tierp 1:1 i Triangelparken (område C) i Tierps kommun, Uppsala län, nedan kallat 
Fastigheten. Se bifogad kartbilaga (bil 1). 

 
§ 1   Bakgrund 
 
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med  Kommunen om bebyggelse av 
Fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för området attraktivt bostadsområde. Byggher-
ren har i dagsläget ett markanvisningsavtal som löper ut 2023-11-30. På grund av om-
världssituationen som påverkar prisbild på byggmaterial, leveranser, finansiering mm  öns-
kar Byggherren ytterligare tid för projektering.  
 
§ 2   Giltighet 
 
Avtalet förlängs att gälla t o m 2024-06-30 under förutsättning att Kommunstyrelsen 
godkänner förlängning av tidsplanen. Om så inte sker gäller tidigare 
markanvisningsavtal. 
 
 
§ 3   Förutsättningar 
 
Denna markanvisning gäller endast under förutsättning:  
 
Att kommunstyrelsen i Tierps kommun godkänner denna förlängning till markanvisnings-
avtal genom beslut som sedan vinner laga kraft, 
 
Att det i övrigt gäller samma förutsättningar som för tidigare tecknat markanvisningsavtal, 
 
Att slutgiltigt avtal om marköverlåtelse tecknas senast 2024-06-30 samt att Kommunfull-
mäktige eller Kommunstyrelsen godkänner ett marköverlåtelseavtal genom beslut som se-
dan vinner laga kraft. 
 
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan ersättningsrätt för nå-
gondera parten. Om projektet avbryts till följd av ändrade förutsättningar för detaljplanering 
eller andra myndighetsbeslut ges inte rätt till ny markanvisning eller ekonomisk ersättning.  

 
Om inte ett bindande köpeavtal träffas inom detta avtals tidsram (enligt § 2) står det kommunen 
fritt att inleda en ny markanvisningsprocess. Kommunen har rätt att återta markanvisningen 
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om Byggherren inte avser eller förmår att genomföra avtalat projekt i enlighet med redovi-
sad tidsplan, eller det förslag som ligger till grund för markanvisningsavtalet.   
 
§ 4   Areal, markpris samt övriga investeringskostnader 
 
Fastigheten omfattas av DP 1058, Triangelparken, Tierp. 
 
Område C, som avser detta markanvisningsavtal, möjliggör för bostäder med en högsta 
nockhöjd om 13 m, planen medger en byggnadsarea på 40 % av områdets totala yta, som 
beräknas till 7 365 kvm. Tillkommer gör Lantmäteriets förrättningskostnad avseende av-
styckning. Samtliga anslutningar till fastigheten betalas av köparen liksom all investering 
på tomtmark. 

 
§ 5   Tvist 
 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, 
såvida inte parterna överenskommer att tillämpa skiljedomsförfarande enligt lagen om 
skiljemän. 

 
§ 6   Tidigare avtal 
 
I övrigt gäller tidigare tecknat markanvisningsavtal på samtliga punkter. 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit varsitt. 

 
För Tierps Kommuns räkning:  För RE Equity Fund AB: 
 
Tierp 2023-     Stockholm 2023- 
 
 
……………………………….   …………………………………….. 
Sara Sjödal     Max Qwarnström  
Kommunstyrelsens ordförande    
 
 
……………………………………  ……………………………………. 
Helena Carlsson     Ralph Torgersson 
Kommundirektör      

 
Säljarens namnteckning bevittnas:   
        

 ………………………………….  
 
 
                 …………………………………. 
 
 Bil: 

1) Kartbilaga 
2) Markanvisningsavtal från 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-03-07 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 16
Dnr KS/2023:224 

Slutredovisning av investerings-och exploateringsprojekt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för 
följande investeringar/exploateringar. 
Io års avskriv 
Benämning Investeringsutgift Budget 
GC-väg Upplandia-Örbyhus 5 415 395 6 000 000 
GC-väg Tobo-Örbyhus 3 020 272 3 100 000 
GC-väg Strömbergsvägen 5 559 307 4 400 000 
Beläggningsprogram 2 981 233 3 000 000 
Bro Källstigen 3 454 261 3 600 000 
Inventarier Grundskolan 4 632 369 2 675 000 

Beslutsmotivering 
Rubriken kan tas bort om det är uppenbart omotiverat att ha den med. 
Det är viktigt att öppet redovisa skälen för beslutet för att det ska vara 
möjligt att förstå hur relevanta fakta har tolkats och värderats. 
Beslutsmotiveringen bidrar bland annat till att medborgare förstår varför 
ett visst beslut har tagits. 

Barnrättskonsekvenser 
Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har 
inga barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till 
positiva effekter för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
 Slutredovisning GC väg Upplandia-Örbyhus
 Slutredovisning GC väg Tobo-Örbyhus
 Slutredovisning GC väg Strömsbergsvägen
 Slutredovisning Beläggningsprogram
 Slutredovisning Bro Källstigen
 Inventarier Grundskolan



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-03-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad 
 Utbildningschef 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-24 KS/2023:224

Slutrapportering Investerings- och exploateringsprojekt för 
2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 

Benämning Investeringsutgift Budget 
GC-väg Upplandia-Örbyhus 5 415 395 6 000 000 
GC-väg Tobo-Örbyhus 3 020 272 3 100 000 
GC-väg Strömbergsvägen 5 559 307 4 400 000 
Beläggningsprogram 2 981 233 3 000 000 
Bro Källstigen 3 454 261 3 600 000 
Inventarier Grundskolan 4 632 369 2 675 000 

Barnrättskonsekvenser 
Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har inga 
barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till 
positiva effekter för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
 Slutredovisning GC väg Upplandia-Örbyhus
 Slutredovisning GC väg Tobo-Örbyhus
 Slutredovisning GC väg Strömsbergsvägen
 Slutredovisning Beläggningsprogram
 Slutredovisning Bro Källstigen
 Inventarier Grundskolan

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad
 Utbildningschef
 Chef Förvaltning och genomförande
 Ekonomienheten
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I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

Slutrapport 
 Projekt 1846 GC Väg Tobo- Örbyhus 

 Projektnummer:    

Datum 2022-12-20 

 

 
 

  

Mikael Persson, projektledare 

 

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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Introduktion 

Bakgrund 
För att säkerställa trafiksäkerheten, så har man projekterat en gång- och cykelväg som skall binda 
ihop orterna Tobo och Örbyhus. 

Omfattning  
Entreprenaden omfattar terrassering av vägkropp med beläggning av asfalt. Bommar som hindrar 
motortrafik att nyttja G/C Vägen är monterade utmed hela sträckan. 

Inom projektet förstärktes fem stycken överfarter för jordbruksmaskiner för att ge åtkomst till de 
marker som angränsar G/C- vägen. 

Inom projektet placerades det ut bänkar utmed sträckan. Ingen belysning eller papperskorgar har 
anordnats.  

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

Mikael Persson (konsult Forsen) övertog projektet inför genomförandet från Emil Enarsson.  

Byggherre: Tierps Kommun 

Projektledare: Emil Enarsson 2022-05-01  till 2022-06-23  

Byggledare: Mikael Persson 

Projektör: Emil Enarsson 

Entreprenör: NCC 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Projektering 
Projektering påbörjades 2021 av Emil Enarsson på uppdrag av Tierps Kommun. Projektledaren på 
Tierps kommun färdigställde projekteringen och sammanställde all dokumentation inför 
upphandling.  

Genomförande 
Projektet genomfördes som en AB04 entreprenad och upphandlades på avtal som finns med 
Kommunen.  

Efter kontraktstecknande hölls ett startmöte inför entreprenadstart. Där lyftes att man inte tagit 
hänsyn till angränsande mark som man behövde avskala för att få plats med terrassen för GC vägen. 
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Inför projektet upptäcktes det att överfarterna var för smala, så dessa behövde breddades från fyra 
till sex meter. Det behövdes även en vändzon för sopbil och en större infartsyta för tex 
skogsmaskiner som man inte tagit hänsyn till i projekteringen. Projektet genomfördes sedan utan 
några större förändringar.  

Resultat  
Nedan redovisas det ekonomiska resultatet av projektet. 

Ekonomi. 
Beslutad totalutgift enligt 2022-09-06, § 167  3 100 000 kr 
 

Utfall      3 020 272 kr 

Summa     + 79 728 kr 

 

Projektering och projektledning   79 121 kr 

Entreprenad     2 941 151 kr 

(varav äta 155 991kr) 

Avgrening   5 679 kr 
 
Avskalning väggren  34 710 kr 
 
Återställning   15 144 kr 
 
Extra asfaltering  100 458 kr 
    

Komponentuppdelning och framtida driftkostnader 
 

 

Driftkostnad av tillkommande kostnad för vinterskötsel sker inom effektiviseringsåtgärder av Temab. 

20230120 

Mikael Persson 

Bygg och projektledning 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

Slutredovisning 
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 Projektnummer: 1801   

Datum 2022-05-12   

 

 
 

  

Emil Enarsson, projektledare 

 

 Projektkontoret, Förvaltning & genomförande   

 Samhällsbyggnad 
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Introduktion 

Bakgrund 
En bro ska tåla mycket under sin livslängd. Tung och intensiv trafik sliter. Vägsalt, vatten och smuts 
tär på brokonstruktionen. Mekanisk nötning av dubbdäck gör sitt samtidigt som olika typer av 
påkörningsskador frestar på de ingående brodelarna.  

Bron har sedan tidigare används som genomfart genom Örbyhus. Detta var en viktig del för att binda 
ihop orten som delades upp genom Tegelsmoraån. 

Idag används bron till drift av järnvägen och underhåll av stationen sedan en ny överfart byggdes. 
Bron har en viktig funktion för att området ska fungera.  

Omfattning  
Entreprenaden omfattar röjningsarbeten, rivning av asfalt som ansluter till bron, renovering av 
landfästen, nytt brobjälklag samt anslutning av asfalt mot riven yta.  

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

Emil Enarsson övertog projektet inför genomförandet från Sofie Lindborg.  

 

Organisation utförande  

Projektering – Ramböll AB 
Genomförande – Markax AB  
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Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i helhet. 

Projektering 
Projektering påbörjades 2018 av Ramböll på uppdrag av Tierps energi och miljö AB. Under 2020 
övergick projektet till Tierps kommun. Projektledaren på Tierps kommun färdigställde projekteringen 
och sammanställde all dokumentation inför upphandling.  

Genomförande 
Projektet genomfördes som en AB04 entreprenad och upphandlades. Efter anbudsutvärdering antog 
Markax AB från Gävle på det mest fördelaktiga anbudet.  

Efter kontraktstecknande hölls ett startmöte inför entreprenadstart. Där lyftes problem gällande 
leveranser av den limträkonstruktion som enligt anbudet skulle monteras. Beställare godkände en 
förläggning av tidsplanen då tilldelningen dröjde så beställaren var till viss del skyldig till försening.  

Entreprenören valde att påbörja projektet långt in på entreprenadtiden vilken medfört en försening 
och ett vite togs ut av beställaren enligt AF-delen.  

Projektet genomfördes utan några större förändringar.  

 

Resultat  
Nedan redovisas resultatet av projektet. 

Tidplan 2021  
Månad 

Aktivitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Starttillstånd/ändring 
budget 

            

Bygglov             

Projektering             

Upphandling             

Startmöte             

Byggstart             

Entreprenad              

Slutbesiktning och 
öppning 
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Ekonomi 
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet såsom total investeringsutgift i relation till 
budget, samt hur total investeringsutgift har komponentfördelats.  

Beslutad totalutgift 2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 

 

3 600 000 kr 

Total investeringsutgift 3 454 261 kr 

Avvikelse mot budget + 145 739kr 

 

Komponentfördelning 
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Före, under och efter bilder  
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Slutredovisning 
 Beläggningsprogram 2022 

 Projekt 1208  

2022-12-31 

 

  

 

Upprättad av:  

Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad   

 Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Introduktion 
 

Bakgrund 
För de vägar där Tierps kommun är huvudman har en flerårig underhållsplan tagits fram och som följs 
vid de årliga underhållsåtgärderna. 
Åtgärderna koordineras med ledningsägare såsom, elnät, belysning, fiber, VA och fjärrvärme. 
 

Syfte 
Underhållsplanen är framtagen i syfte att påvisa behov av åtgärder samt prioritering utifrån vägarnas 
status, nyttjande samt investeringsram. 

Omfattning 
Vägnätet där Tierps kommun är huvudman och drift- och underhållsansvarig. 

Organisation 
Organisation utförande: 

Namn  Företag  Roll 

Kenneth Sahlsten Tierps kommun Projektledare 

Anna Persson  Tierps kommun Ombud 

Henrik Olsson  NCC  Platschef 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Genomförande 
NCC är upphandlad ramavtalsleverantör. 

Inför varje enskild åtgärd sker förbesiktning samt kostnadsberäkningar för beskriven åtgärd. Efter 
varje åtgärd sker slutbesiktning och vid godkännande tillåts leverantören fakturera beställaren. Vid 
avvikelser krävs åtgärder innan fakturering och betalning. 

Majoriteten av åtgärder år 2022 är utförda i Tierp och Söderfors, de flesta av dem  är 
sammankopplade med att övriga ledningsägare har genomfört betydande åtgärder och därmed har 
också åtgärder av vägens ytskikt varit gynnsamt.  

 



 
 

 

Resultat 
Nedan redovisas resultat av projektet: 

Ekonomi: 
Projektet hade tilldelats 3 000 tkr under 2022. Utfallet blev 2 981 tkr. Projektledaren beräknar en 
avskrivningstid på 12 år. 

 

 

 

 

 



2023-02-01

1/12

Foto  1 - GC-väg mot Örbyhus

Slutrapport
GC-väg Upplanda-Örbyhus

2023-02-01

Projektkontoret, Förvaltning & Genomförande  

Samhällsbyggnad
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Introduktion

Bakgrund
Medborgare har under längre tid efterfrågat en trafiksäkrare Gång- och Cykelbana från Upplanda till 
tätorten Örbyhus. Oskyddade trafikanter har tidigare delat utrymme med fordonstrafiken efter 
Dannemoravägen som till större del har hastighetsbegränsningen 70 efter sträckan. 

Bostadsbebyggelsen har ökat i området och behovet av en trafiksäkrare förbindelse mellan Upplanda 
och Örbyhus blivit mer påtagligt.  

Objektet är beläget i Örbyhus, Tierps kommun efter Dannemoravägen. Efter väg 716 från adresserna 
Dannemoravägen 19 till Gyllby 301. 

Syfte och Mål
Anlägga en separerad GC-väg längsefter Dannemoravägen för att främja och förbättra ett hållbart 
transportsätt i en trafiksäkrare och upplyst miljö. Förbindelsen mellan orterna ska öka 
tillgängligheten.

Målet för projektet är att skapa förutsättningarna för hållbara transporter och pendling i en 
trafiksäker miljö. 

Omfattning
Objektet avser nybyggnation av en belyst gång- och cykelväg på ca 700m.

GC-vägen ska anläggas i låg terräng på jordbruksmark. Gatubelysningen ska flyttas och anpassas för 
GC-vägen. Statliga Dannemoravägen ägs och förvaltas av Trafikverket vilket kräver specifika 
kravställningar och avtal. Vattenfall ska flytta och markförlägga luftburen elledning i området under 
entreprenadtiden. Förlängning av vägtrumma kräver beslut från Länsstyrelsen för dispens om 
vattenverksamhet samt samverkan med markvattenförtaget. Flytta av hållplatsstopp kräver 
samordning med Region Uppsala. Fordon- och kollektivtrafiken efter Dannemoravägen behöver 
hanteras för att minimera störningar.

Avgränsningen och området att bygga GC-vägen är 7m från vägkant enligt servitut.

Avvikelser
Projektet har haft följande avvikelser, anpassningar och ändringar under genomförandet:

 Villkoret i servitutet på 7m blev för kort och begränsade utrymmet för byggnationen. Vilket 
ledde till en lägre höjd på GC-vägen med ökad risk för översvämning. Intrång på Trafikverkets 
vägområde ledde till kompromissade anpassningar som inte är optimala. Anpassningarna 
planerades i projekteringen och utfördes i entreprenaden.    

 Utdragen åtgärdsprocess efter granskningen av projekteringen försenade upphandlingen. 
 Förändringen i omvärlden i början på 2022 påverkade projektet med kraftigt ökade 

kostnaderna och risk för uteblivna eller försenade leveranser. Utökade ekonomiska medel 
behövdes och besked om fortsättning dröjde. 

 Fördröjd beslutsprocess gjorde att upphandlingen blev kort inpå uppstart med endast en 
anbudsgivare som lämnade pris.
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 Vattenfalls flytt av stolpar och omläggning av elkraftledning begränsade tillgängligheten och 
framdriften i projektet.

 Trafikverkets förlängda tillståndsprocess fördröjde uppstarten likväl en överbelastad 
entreprenör som inte kom till start. Vilket gjorde att ett tilläggsbeslut om förlängd 
slutrapportering till Trafikverket fick lösas.
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Projektorganisation
Beställare
Namn Företag Roll
Anna Persson Tierps kommun Ombud/Projektchef
Dan Hedlund Tierps kommun Projektledare
Petter Palgrim Forsen Byggledare
Julia Cederstrand Tierps kommun Samhällsplanerare
Projektör
Namn Företag Roll
Roberth Carling Civilscon Ombud
David Harrysson Civilscon Uppdragsledare
Markentreprenörer
Namn Företag Roll
Thomas Gunnarsson Markax Ombud
Thomas Lundgren Markax Arbetschef
Niklas Lingvall Markax Platschef
Belysningsentreprenörer
Namn Företag Roll
Conny Andersson Vattenfall Projektledare belysning 
Adam Marcelind Bogfelts Arbetsledare belysning
Besiktning
Namn Företag Roll
Thomas Bäckman Forsen Besiktningsman
Medfinansiär och väghållare
Namn Företag Roll
Jesper Redander Trafikverket Åtgärdsplanerare
Fredrik Eriksson Trafikverket Biträdande Åtgärdsplanerare

Projektets genomförande

Uppstart och Planering
Överlämning och färdigställd projektbeställning från planering och myndighet inkom under juni 2021. 
Planering och hantering av rådande förutsättningar påbörjades. Krävdes gedigen undersökning och 
samordning med de som berördes av projektet. Markägare, avvattningsföretag, länsstyrelsen, 
vattenfall, trafikverket, Region Uppsala för att nämna de mest berörda. Allt för att skaffa så bra 
förutsättningar som möjligt för ett väl genomfört projekt.

Projektering
Civilscon upphandlades för en projektering av en utförande entreprenaden. Civilscon har inte funnits 
på marknaden tidigare och ny leverantör för kommunen. Uppdragsledaren är dock känd och 
samverkan kunde inledas omgående. Begränsningar i företagets organisation och kvalitetsarbete har 
föranlett kvantitativa dokument. Kravställda underlag och handlingar har dock levererats. 
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Utmaningen blev tidigt att försöka anlägga GC-vägen inom servitutområdet. Kompromisser och 
anpassningar fick göras i god samverkan. Projekteringen fick anpassas med en icke optimal 
utformning. 

Projekteringen löpte på utan regelbundna avstämningar genom protokollförda projekteringsmöten 
då behov ej ansågs av Civilscon i omfattningen av uppdraget. Samtal och mejlkonversationer förkom 
samt ett enstaka samordningsmöte med Vattenfall. 

Vid beställarens granskning av handlingarna uppkom flertalet fel och brister. Besvärliga diskussioner 
där brist på ansvarstagande föranledde en utdragen åtgärdsprocess. Kommunen valde att åtgärda 
bristerna för att komma vidare. 

Upphandling
I slutskedet av projekteringen kunde kostnader efter världsläget för entreprenaden bedömas. 
Kostnaderna ökade kraftigt och nytt beslut om fortsättning med ökad investering behövdes. Ett 
positivt beslutet dröjde och upphandlingen av entreprenaden blev kort in på uppstart för att kunna 
hinna färdigställa arbetena. Markax AB som ända anbudsgivare tilldelades kontraktsarbetena.

En sidoentreprenad upphandlades med Vattenfall som är kommunens avtalsleverantör gällande 
belysningen.

Genomförande Entreprenad
Utförande entreprenaden omfattade mark och anläggningsarbete av en ny gång- och cykelväg med 
belysning, anpassade anslutningar och passager för fordonstrafik. 

Arbetena på plats skulle ha påbörjas i maj men kom inte igång förens i augusti. Tyvärr kom inte 
entreprenören igång enligt plan på grund av brist på resurser. En utdragen tillståndsprocess med 
Trafikverket ledde till förseningar. Efter en försenad start fortlöpte entreprenaden på bra enligt 
produktionstidplanen. Tilläggsarbete och förseningarna i entreprenaden förlängde färdigställande 
tiden. 

Slutbesiktningen genomfördes och godkändes den 19 oktober och hade få anmärkningar som 
åtgärdades. Entreprenören kommer ha skötsel av grönytorna de två kommande åren tom 2024-10-
19. Uppföljning enligt skötselplan. 

Belysningsentreprenaden besiktades av Vattenfall som överlämnade dokumentation och åtgärdslista.
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Avslut
Uppföljning och avstämning med åtgärdsplanerarna på Trafikverket för överlämning av 
dokumentation och slutredovisning för utbetalning.

Ekonomisk slutreglering och slutdokumentation med entreprenörerna blev utdragen.

Överlämning av information, produktblad och dokumentation på ledningar har skett till TEMAB:s 
Gata & Park och VA-verksamhet samt Vattenfall Belysning. 

Överlämning av Drift och Skötsel har skett till arbetsledaren för Gata & Park på TEMAB.

En garantibesiktning utföras efter behov innan den 2024-10-19.

Invigning och officiellt öppnade av GC-vägen planeras under våren/sommaren 2023.

Slutrapporten redovisar projektets hela genomförande.

Erfarenheter och reflektioner
Tack vare god dialog och samverkan med samtliga berörda parter (myndigheter, företag, markägare, 
fastighetsägare) från början har inga nämnvärda händelser eller synpunkter inkommit. 

Hindret med stolparna till kraftledningen som stod mitt i kommande GC-väg löstes efter lång dialog 
och process. Stolparna kunde flyttas tillfälligt innan markförläggning. Något som måste omhändertas 
i ett tidigare skedde under behovsutredningen. Likväl det trånga utrymmet och området GC-vägen 
skulle anläggas inom. 7m servituts område räcker inte för att anlägga en separerad GC-väg invid 
befintlig väg.

Världsläget är bekymmersamt för alla och påverkade även oss i detta projekt.

Hade varit önskvärt med mer samordning, bättre kommunikation och fler avstämningar för att 
fortsätta på det goda förarbetet i projekteringen. Problematiken som uppstod i samverkan och 
kommunikationen med Civilscon var bekymmersamt. Dialogen hårdna och kritiken var skarp mot 
slutet i ekonomiska frågor. 

Entreprenaden har trots tydlig information från start haft svårt att i tid följa upp kravställd 
dokumentation och administration. Tyvärr vanligt förekommande i medelstora och mindre företag 
som inte har eller prioriterat bort en resurs för kvalité- och miljöarbetet. Det har varit god 
samordning och delaktighet som lett till god framdrift. När inte entreprenören är aktiv i 
tillståndsprocessen blir den extra långdragen med Trafikverket långa handläggningstider. 
Problematiken förmedlades till åtgärdsplanerarna på Trafikverket som utfärdade ett tilläggsbeslut 
förlängt slutdatum för utbetalning.

Trotts en pressad projekttidplan gav utförandet ett gott resultat dock kostsamt. Ett gott 
förberedande arbete har lett till ett väl genomfört projekt.
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Foton under utförandet 

Foto  2 – Flyttade kraftledningsstolpar

Foto  3 – Överbyggnad under produktion 



2023-02-01

9/12

Foto  4 – Uppförande av underbyggnad 

Foto  5 – Utfyllnad överbyggnad
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Resultat

Tidplan
2021
Månad

Aktiviteter 
projektprocessen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uppstart

Planering

Projektering

2022
Månad

Aktiviteter 
projektprocessen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Projektering

Upphandling

Genomförande

Avslut och utvärdering

Skede 2 
Under garantitiden 2023-2024 kommer entreprenören utföra skötsel av grönytor. Klippa gräs och 
slänt till en totalutgift på 44 000 SEK.
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Ekonomi  
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet komponent fördelat. En utökad investering 
krävdes med hänsyn till förändrat världsläge med ökade bränsle- och materialkostnader. Den 
negativa avvikelsen beror på ökad entreprenadkostnad på grund av bristande markförhållande som 
krävde förstärkningsåtgärder.

Underlag till medfinansieringen är inskickad och finansieringen har utbetalats. 

Beslutad totalutgift 2022-04-26 § 105 Dnr KS/2022:343 6 000 000 kr

Total investeringskostnad 6 315 395 kr

Avvikelse mot budget -315 395 kr

Komponent Andel Belopp Kommentar Avskrivningstid/ 
år

Avskrivnings
kostnad/år

Skötsel
kostnad/år

Summa 
kostnad/år

Botten 85% 5 368 086 kr Under slitlager 99 54 223 kr 0 kr 54 223 kr

Toppen 10% 631 540 kr Slitlager 25 25 262 kr 100 000 kr 125 262 kr

Belysning 5% 315 770 kr  25 12 631 kr 40 000 kr 52 631 kr

        

Projektkostnad 100% 6 315 395 kr   92 115 kr 140 000 kr 232 115 kr

Medfinansiering TRV -14% -    900 000 kr  50 -18 121 kr  -18 121 kr

Investering TK 86% 5 415 395 kr   73 995 kr 140 000 kr 213 995 kr
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Slutsats 
Projektet har genom färdigställd GC-vägen förbättrat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter efter 
Dannemoravägen. Orterna Upplanda och Örbyhus har länkats samman. En tryggare förbindelse 
främjar pendling med hållbara transportmedel.

Utmaningen har varit höjder, lutningar och anpassningar särskilt vid vägtrumman där kompromissen 
för det begränsat utrymme blivit påtagligt. Med visat intresse, ansvarstagande och god samverkan på 
arbetsplatsen och i ledningsorganisationen har slutresultatet uppfyllt målet.

Ett väl genomfört projekt har gett ett gott slutresultatet dock till en hög kostnad. Mervärdet är stort 
och investeringen kommer löna sig från första fotsteg eller tramptag.

Foto  6 – GC-vägen mot Örbyhus
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Introduktion 

Bakgrund 
För att säkerställa trafiksäkerheten, så har man projekterat en gång- och cykelväg som skall binda 
ihop bostadsområdet Sjukarby södra med centralorten Tierp. 

Omfattning  
Entreprenaden omfattar terrassering av vägkropp med omhändertagande av dagvatten genom 
befintliga diken. Entreprenaden innefattar även kantsten mot Strömsbergsvägen samt anläggande av 
avfarter till intilliggande hästhagar.  

Organisation 
Nedan visas organisationen för projektet, såväl den sammansatta styrgruppen för beställaren (Tierps 
kommun) samt organisationen för utförandet.   

Mikael Persson (konsult Forsen) övertog projektet inför genomförandet från Emil Enarsson.  

Byggherre: Tierps Kommun 

Projektledare: Emil Enarsson 2022-05-01 till 2022-06-23   

Byggledare: Mikael Persson 

Projektör: Sweco 

Entreprenör: Markax 

Projektets genomförande 
Nedan ges en beskrivning av projektets genomförande i sin helhet. 

Projektering 
Projektering påbörjades 2021 av Sweco på uppdrag av Tierps Kommun. Projektledaren på Tierps 
kommun färdigställde projekteringen och sammanställde all dokumentation inför upphandling.  

Genomförande 
Projektet genomfördes som en AB04 entreprenad och upphandlades. Efter anbudsutvärdering 
antogs Markax AB från Gävle på det mest fördelaktiga anbudet.  

Efter kontraktstecknande hölls ett startmöte inför entreprenadstart. Där lyftes problem gällande TA- 
plan som ej blev godkänd från Kommunens handläggare, och entreprenaden senarelades. 

Entreprenören valde att påbörja projektet långt in på entreprenadtiden vilken medfört en försening 
och ett vite har diskuterats enligt AF del. Kommunen valde att inte ta ut något vite då förseningarna 
till stor del berodde på kommunens handläggning. 

Förseningen har påverkats av lång handläggning av grävtillstånd av Kommunens handläggare, där 
även en större merkostnad på projektet i form av tyngre avstängningsmaterial (TA Balk) istället för X3 
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(sergeanter) krävdes av handläggaren. Normalt krav för liknande arbeten är att det räcker med 
däckbuffert samt x3:or som avskärmning, men kommunens handläggare krävde lite tyngre 
avstängningsmaterial i form av TA Balk. 

Bristande markundersökningar innan projektering gjorde att vi blev tvungna att schakta ur mycket 
mer jordmassor för att få till en stabil terrass, vilket medfört mer fyll och längre entreprenadtid. Även 
detta har belastat projektet ekonomiskt. 

Projektet genomfördes i övrigt utan några större förändringar.  

Resultat  
Nedan redovisas det ekonomiska resultatet av projektet. 

Projektet hade en beslutad totalutgift på 4 400 000kr enligt 2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46. 
Projektets totalutgift landade på 5 559 307 kr. Anledningen till att projektet gick över beslutad 
totalutgift med -1 159 307 kr beror på att belysningen beställdes genom en egen entreprenad och att 
projektet besvärandes med ett flertal ätor enligt specifikation nedan.  

Ekonomi. 
 

Beslutad totalutgift 2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46 4 400 000 kr 

Total investeringsutgift 5 559 307 kr 

Avvikelse mot budget -1 159 307 kr 

     

 

Entreprenad     4 282 578 kr 

(varav äta 539 738 kr-333 455 kr= 206 283 kr)   
  

1. Tillkommande TA-plan  333 455 kr (driftkostnad) 

2. Borttransport av belysningsstolpar 5600 kr 

3. Rivning av teleskåp  2590 kr 

4. Ökade kostnader drivmedel mm 157 175 kr 

5. Flytt av belysning  1800 kr 

6. Flytt av belysning  1800 kr 

7. Flytt av belysning  3095 kr 

8. Ändrad höjdsättning  1200 kr 
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9. Dragning av belysningskabel 33 023 kr 

 

Projektledning    337 013 kr 

Projektering     294 716 kr  

Vattenfall     645 000 kr 

Summa     5 559 307 kr 

Komponentuppdelning samt tillkommande driftkostnader 

 

Tillkommande driftkostnad för skötsel av Temab för G/C väg Strömsbergsvägen avser vinterunderhåll 
(snö+sand) av G/C-väg samt sommarskötsel (klippa gräs och diken) ca 100 000 kr. 
  

20230120 

Mikael Persson 

Bygg och projektledning 
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 Slutredovisning 
    Inköp inventarier Grundskolan
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Introduktion 
Bakgrund 
Investeringar i möbler och teknisk utrustning inom grundskolan. 

Avvikelser 
Det beslutades att köpa den tekniska utrustningen istället för att hyra den eftersom det blev 
betydligt billigare. 
 

Ekonomi   
Nedan redovisas de ekonomiska resultaten av projektet komponent fördelat.  

 

Beslutad totalutgift 2022-04-26 § 105 Dnr KS/2022:343 2 675 000 kr 

Total investeringskostnad 4 632 369 kr 

Avvikelse mot budget -1 957 369 kr 

Komponent Andel Belopp Kommentar Avskrivningstid/ 
år 

Avskrivnings 
kostnad/år 

Skötsel 
kostnad/år 

Summa  
kostnad/år 

Inventarier 23 % 1 069 369 kr  10 463 236 kr 0 kr 463 236 kr 

Teknisk utrustning 77 % 3 563 000 kr  5 712 600 kr  712 600 kr 

 
Slutsats  
Inventarieinköpen har skett på dessa skolor/rektorsområden 

Ansvar Budget Utfall 

Rektor Aspen 200 000 951 000 
Rektor Kyrkskolan 275 000 366 000 
Rektor Mehedeby 0 91 000 
Rektor Bruksskolan 100 000  273 000 
Rektor Örbyhus skola 7-9 125 000 361 000 
Rektor Örbyhus skola F-6 125 000  628 000 
Rektor Vendelsskola 00 91 000 
Rektor skolområde 3 250 000 144 000 
Rektor Centralskolan 0 629 000 
Rektor Tallbacksskolan  0 113 000 
Grundsärskolan 50 000 43 000 
Rektor Björkängsskolan 100 000 234 000 
Rektor Ol Andersskolan 150 000 357 000 
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Rektor Hållnäs skola 0 146 000 
Utbildningschef 1 300 000 205 000 
Totalt 2 675 000  4 632 000 

 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-03-07 KS/2023:231
  

  
   
  
    

 

Uppmaning till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott 
angående strömming 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom det framtagna faktaunderlaget och sända det till 
riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, samt 
 
att uppmana riksdagens Miljö- och jordbruksutskott att skyndsamt agera 
för att  

- pausa det storskaliga industrifisket i Bottenhavet för att låta 
strömmingen återhämta sig 

- skapa flertalet större fredningsområden där strömmingen 
övervintrar i Bottenhavet för att skydda fiskens 
reproduktionsförmåga 

- framtida fiskekvoter utgår från hur den biologiska mångfalden kan 
stärkas i havet och hur olika strömmingsbestånd kan bevaras 

- Sverige tar initiativ till att minska fiskekvoterna, exempelvis 
tillsammans med Finland 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet har 
ett faktaunderlag om strömmingens situation tagits fram. Faktaunderlaget 
samlar befintlig forskning och data som visar på den akuta situation som 
strömmingen och våra lokala yrkesfiskare står inför. Sammanställningen är 
tänkt att användas som underlag för beslutsfattare och riktar sig till lokala 
och regionala politiker. 
 
Beslutsmotivering 
Strömmingen är akut hotad efter decennier av storskaligt industrifiske. Den 
bifogade sammanställningen av flera forskarrapporter är bara en av många 
sammanställningar som tydligt visar samma akuta läge. Samtliga bestånd 
av strömming är nu starkt hotade och riskerna är stora att delar av dem 
redan helt utrotats. Det gäller framförallt de bestånd som lever nära kusten 
och som i århundraden fiskats vid vår kust.  
 
Längs Tierps kust och längs hela Södra Bottenhavets kust är strömmingen 
en viktig fisk ur flera perspektiv. Förutom dess avgörande betydelse för det 
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lokala och regionala marina livet är det småskaliga lokala fisket en viktig 
del av både kultur och arbetstillfällen. Den kollaps av strömmingsbeståndet 
som nu pågår får oöverskådliga konsekvenser för näringsliv och 
lokalsamhällen längs kusten, men också för den biologiska mångfalden då 
strömmingen är en nyckelart för livet i havsmiljön. 
 
Gävle kommun fattade 2023-02-21 beslut att ställa sig bakom 
faktaunderlaget och skicka en uppmaning till riksdagens Miljö- och 
jordbruksutskott. Samtliga kustkommuner vid Södra Bottenhavet bör 
ansluta och skicka samma uppmaning till riksdagen för att uppmärksamma 
det stora behovet av handling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom ett hållbart fiske och återuppbyggnad av 
livskraftiga fiskbestånd har en stor betydelse för framtida 
livsmedelsförsörjning.   
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå det globala Agenda 2030 målet ”mål 2 Ingen 
hunger”, främst delmål 2.1 Tillgång till mat för alla samt delmål 2.3 
fördubbling av småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och 
intäkter. Beslutet bidrar också starkt till att uppnå det globala och lokala 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, främst delmål 14.2 
Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt 
samt delmål 14.3 Verka för stärkta fiskpopulationer. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Faktaunderlag Strömming i Södra Bottenhavet 2023-02-17 
 Gävle kommuns uppmaning till riksdagens Miljö- och 

jordbruksutskott 
 
Beslutet skickas till 

 Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott 
 
I tjänsten  
  
Taija Lindfors Erica Hasslar 
Kommunekolog Vattensamordnare 
 
Tillväxt och samhällsbyggnad  



Strömming i södra Bottenhavet  

– ett faktaunderlag 

 

Strömmingen behöver akut hjälp,  

– minska trålfisket kraftigt, NU! 
 

Strömmingens roll i det regionala ekosystemet 
Situationen strömmingen i Södra Bottenhavet och Östersjön har allvarligt försämrats under 
de senaste 20 åren. Orsakerna är troligen många samverkande faktorer men det vi själva 
kan påverka snabbast är det aktuella fisketrycket. Besluten om kvoter och tillåtet fisketryck 
tas årligen på EU-nivå.  
 
För strömmingsbeståndet i Bottenhavet är situationen oroväckande. Den så kallade 
lekbiomassan (den andel av beståndet som nått könsmognad och kan bidra till beståndets 
fortlevnad) har stadigt minskat under flera år. Vid regelbundna provfisken och kartläggning 
har man sett en dramatisk försämring av beståndets sammansättning under 2020-2022 (ref 

1,4). Idag är strömmingen liten, smal, mager. Den stora fina välmående strömmingen är 
betydligt mer sällsynt än tidigare.  Vi har gått från en situation där strömmingen funnits i 
stor mängd kustnära till en akut bristsituation. 
 

.  
   Kustnära fiske då strömmingen fanns i överflöd                      Mager strömming från provfiske i södra Bottenhavet 

   (Med tillstånd av Jari Raitaniemi) 
 
Strömmingen utgör en central motor för hela Bottenhavets marina ekosystem. Arten är 
dominerande och fiskens värde ligger just i dess roll i Östersjöns ekosystem. Strömming 
överför energi och näring från lägre till högre trofiska nivåer och nu riskerar många arter att 
drabbas. Minskad biodiversitet betyder även sämre fungerande ekosystem med sämre 
förmåga att mildra effekter av övergödning och utsläpp av klimatgaser, berättar forskare 
från Stockholms universitets Östersjöcentrum. 
 
Strömmingen spelar också en avgörande roll för livet och näringslivet vid våra kustområden 
och samhällen såväl idag som historiskt. Förhoppningsvis även i framtiden. 
 
Strömmingens bestånd och utveckling har stor påverkan på våra kustområden. När 
kustfisket minskar påverkar det inte bara det lokala yrkesfisket, det drabbar även 
besöksnäring och turism kopplat till fisket inom stora regionala områden.  
 

Strömmingens betydelse i fem punkter: 
 
* Strömmingen är motorn i Östersjöns ekosystem. 
* Vår livsmedelsförsörjning och matkultur. Strömming, sill, böckling, surströmming mm. 
* Ett strömmingsbestånd i balans stabiliserar hela marina ekosystemet. 
* Småskaligt kustnära strömmingsfiske skapar arbetstillfällen och gynnar besöksnäring. 
* Fiskeglädje, turism och levande kustlandskap. 

 

Förslag på åtgärder 

 

Totalstopp eller kraftigt 

minskade kvoter för 

trålfisket i södra 

Bottenhavet för att minska 

belastningen på 

strömmingsbeståndet och 

ekosystemet. 

 

Inrätta fredningsområden 

med fiskeförbud under den 

tid strömmingen går i stim 

på djupare vatten 

(oktober-mars). 

 

Tillåt endast kustnära fiske 

med mindre fartyg av den 

typ som lokala kustfiskare 

använder. 

 

Beakta strömmingens 

storleks- och åldersstruktur 

när förslag till förvaltning 

och fiskekvoter tas fram.  

 

 

 



Beståndets status – alarmerande nya data. 
 

Under många år har såväl svenska som internationella forskare 

noterat strömmingsbeståndets minskning i Bottenhavet (ref 3, 5). 

Lekbiomassan (SSB) var under 90-talet cirka 1,5 miljoner ton och 

har därefter minskat till cirka 500.000 ton (diagram nedan). 

Data över beståndets utveckling över tid (ref 2)                               

Beståndet kartläggs även utifrån storleks- och åldersstruktur 

liksom förekomst av juvenila individer.  Den stora strömmingen 

har nästan försvunnit och liten strömming dominerar idag 

(diagram nedan).  

Minskningen av stor strömming över tid (ref 4) 

 

De senaste årens kartläggning och provfiske har visat 

alarmerande förändringar när det gäller beståndets 

åldersstruktur och storlek. Akuta försämringar av beståndet har 

noterats. Större och äldre strömming har minskat kraftigt i 

omfattning. Orsakerna kan vara många, exempelvis förändringar 

i tillgången till föda för strömmingen, klimatförändringar och 

förändring i salthalt i vattnet. Det intensiva fisketrycket från 

storskaligt industrifiske har dock sannolikt en mycket stor 

påverkan. Fisketrycket regleras via politiska beslut. Hur mycket 

fiske skall tillåtas? Vilken typ av fiske får förekomma? Var får 

fisket ske och under vilka perioder? 

 

Det totala fisket av strömming har ökat dramatiskt sedan det 

storskaliga trålfisket med stora moderna fartyg startade. Under 

vinterhalvåret vandrar strömmingen till djupare områden för att 

övervintra och ansamlas i stora stim. Med moderna redskap och 

metoder är det lätt att finna och fånga strömmingen under 

denna period.  Cirka 75% av all strömming som fångas i södra 

Bottenhavet fångas under vinterhalvåret, oktober-mars (ref 7).  

 

Samtidigt har lokala kustfiskares fångster minskat kraftigt till 

följd av bristen på kustnära strömming. Under våren och 

sommaren kommer inte längre några större mängder strömming 

in till kustnära vatten vilken den tidigare har gjort.

 

Sammanställning av kustfiskares fångster 1999-2022            Totalt uttag av strömming i Bottenhavet över tid 

 

    Källa: PO Kustfiskarna, rapporterade fångster.      Källa: Sportfiskarna, rapporterade fångster av strömming.  

  



Var sker fisket i södra Bottenhavet? 

Faktaunderlaget har valt att fokusera på fisket som sker inom 

den geografiska subdivision, SD 30, i den Europeiska indelningen 

av fiskeområden i Östersjön.  

Det stora volymer strömming som fiskas upp ur södra 

Bottenhavet fångas ute på djupt vatten utanför aktuella 

trålgränsen (se grå linje i bild nedan).    

Det pågår en diskussion om eventuell utflyttning av trålgränsen. 

Inom södra Bottenhavet står svenska fartyg för cirka 20% av 

fångsten och finska fartyg för cirka 80% av fångsten.  

Övervakning och uppföljning av fisket sker via ett 

övervakningssystem som registrerar fartygens rörelser och när 

de trålar vilket sedan plottas på en kartbild, så kallade VMS-data. 

Fredningsområde kan ge fler och större fiskar 

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har utvärderat effekten av 

befintliga fiskefria områden i svenska vatten. Man har sett att 

fisken kan öka i antal och storlek efter införande av ett 

fiskeförbud. Under en 5 års period har man sett att förekomsten 

av fisk av de arter som man granskat har blivit 3 gånger större än 

i områden där fisket har fått fortsätta som tidigare utan förbud 
(ref 8). 

Skyddet för våra känsliga områden i havet är idag svagt. Cirka 1% 

av svenska kust- och havsområden är strikt skyddade trots att vi 

inom EU har åtagit oss att införa skydd för 10% av våra 

havsområden till år 2030 (ref 8). 

Fler fredningsområden är önskvärt och något som EU 

gemensamt strävar efter att åstadkomma.

För södra Bottenhavet har ett förslag om fredningsområde 

tagits fram av Sportfiskarna. Förslaget har kommenterats och 

modifierats av experter inom SLU. I det reviderade förslaget 

har SLU även beaktat bottenstruktur och djup, samt vilken 

storlek på område som man uppskattar att det behövs för att 

ge önskade effekter. Förslaget förordar fiskefritt inom 

området under en längre period när strömmingen går samlad 

i stim på djupare vatten. Det är samtidigt den period då 

merparten av fångsterna sker (ref 7).  

Det föreslagna fredningsområdet är beläget nordväst om 

Finngrunden, se det streckade området på enligt kartbild.  

Inom EU har man på motsvarande sätt med framgång infört 

ett fiskeförbud och fredningsområde för ansjovisen i vattnen 

utanför Spanien och Frankrike.  Ansjovisen var hotad på 

samma sätt som vår strömming, och under perioden 2006-

2012 infördes ett totalt fiskestopp.  Redan efter två år började 

beståndet att återhämta sig och efter 6 år kunde man öppna 

upp igen för ett litet och kontrollerat fiske med mindre båtar.  

Återhämtningen i beståndet har därefter fortsatt och 2019 

var beståndet i bättre skick och större än det någonsin varit 

sedan kontroller av beståndet infördes  80-talet. (ref 9) 

Vi anser att det idag finns bra faktaunderlag som visar att 

införande av fredningsområden med fiskeförbud kan skapa 

goda förutsättningar för strömmingen att återhämta sig och 

att vi därmed kan återskapa en balans i det regionala 

ekosystemet i södra Bottenhavet till gagn för den mångfald av 

levande organismer som är beroende av varandra. 
                                                     

 

 

                                                                                       Svarta prickar visar kartläggning var trålningen faktiskt sker, så kallade VMS-data. 

 

 

Ett fredningsområde bör föras upp på agendan i samtalen mellan representanter för Sverige och Finland. 

 



 

Besluten kring fisket sker både på nationell nivå samt inom EU. 

 
 
 
 
För att nå ett stopp på det storskaliga trålfisket efter strömming i Bottenhavet, alternativt 
kraftigt reducerade kvoter, behöver vi nå en enighet på EU-nivå.  Samma sak gäller vid 
införande av ett fredningsområde som ligger utanför nuvarande trålgränser.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet och dess ledamöter arbetar med att bereda de frågor som 
sedan skall beslutas kring. Fiskeripolitiken är synnerligen aktuell och bereds för närvarande av 
utskottet. Under året pågår även arbetet med inspel och faktaunderlag till de regionala 
organisationer och expertgrupperingar som arbetar med att förbereda underlag för de årliga 
besluten kring EU’s Gemensamma Fiskeripolitik. Det är viktigt att nu lyfta frågor kring 
strömmingsfisket och dess framtid inom lokala, regionala och nationella instanser som kan 
vara med och bidra till kloka beslut till gagn för en hållbar förvaltning av våra marina resurser.  
 
Vår ambition med detta faktaunderlag är att bistå med relevant fakta och att hjälpa till med 
att informera om källor som redovisar fakta som beskriver olika aspekter av situationen. Se 
källor i faktarutan till höger.  
 
Den som önskar ytterligare information eller har frågor kring detta faktaunderlag är välkomna 
att kontakta oss. 
 
Detta faktaunderlag har tagits fram som en del i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i 
Södra Bottenhavet. Det är ett samskapande regionalt projekt som syftar till att förbättra 
förvaltningen av våra hav. 
 
 

Ekosystembaserad Havsförvaltning – Pilotområde Södra Bottenhavet: 
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4) Raitaniemi, 2022-12-08. 
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Text & kontaktperson: Mikael Nordberg, MiMa Pharma AB, 
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Uppmaning till Miljö- och jordbruksutskottet

Sveriges Riksdag

Gävle 2023-02-21

Gävle kommun inkommer härmed med en uppmaning om att miljö- och jordbruksutskottet

brådskande ska agera för att stoppa utrotningen av den kustnära strömmingen i

Bottenhavet.

Strömmingen är nu akut hotad efter decennier av storskaligt industrifiske. Den bifogade

sammanställningen av flera forskarrapporter är bara en av många sammanställningar som

tydligt visar samma akuta läge. Hela beståndet är nu starkt hotat och riskerna är stora att

delar av bestånd redan helt utrotats. Det gäller framförallt de bestånd som lever nära kusten

och som i århundraden fiskats utanför Gävle.

Längs Gävles och Gävleborgs kust är strömmingen en viktig fisk ur flera perspektiv. Förutom

dess avgörande betydelse för det lokala och regionala marina livet är det småskaliga lokala

fisket en viktig del av både kultur och arbetstillfällen. Den kollaps av strömmingsbeståndet

som pågår får oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och lokalsamhällen längs kusten

men också för den biologiska mångfalden då strömmingen är en nyckelart för livet i

havsmiljön.

Gävle kommun anser att miljö- och jordbruksutskottet skyndsamt måste agera

för att

● Pausa industrifisket i Bottenhavet för att låta strömmingen återhämta sig.

● Skapa flertalet större fredningsområden där strömmingen övervintrar i Bottenhavet

för att skydda fiskens reproduktionsförmåga.

● Att framtida fiskekvoter utgår från hur den biologiska mångfalden kan stärkas i havet

och hur olika strömmingsbestånd kan bevaras.

● Att Sverige tar initiativ till att minska fiskekvoterna, exempelvis tillsammans med

Finland.

Förslag till beslut:

att Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig bakom förslaget till uppmaningen som tillsänds

riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Therese Metz

ordförande

Samhällsbyggnadsutskottet

Gävle kommun
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§ 37 
Dnr  
EDP 2022.539 

Antagande av ny detaljplan DP 1074 - Verkstadsgatan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet. 
 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta ny detaljplan DP 1074 – Verkstadsgatan, för fastigheten 
Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120, i enlighet med 
plan- och bygglagen 5 kap. 27 §. 
 
Protokollsanteckning  
Matilda Svahn (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
I plankartan föreslås en del av Verkstadsgatan planläggas som allmän 
plats GATA. Detta trots att vi som kommun i dagsläget inte har någon 
ambition att bygga om och bredda denna del. Planläggningen innebär en 
skyldighet att bygga ut vägen om någon, t.ex. exploatören, skulle kräva 
det. Inget exploateringsavtal har tecknats med exploatören. I 
planbeskrivningen anges att kommunen ska stå för eventuella kostnader 
om det blir aktuellt. 
 
I framtiden anser Socialdemokraterna att vi endast ska planlägga allmän 
plats där vi har en ambition om att genomföra den samt en finansiering 
för den. Exploateringsavtal bör som regel tecknas i samtliga 
exploateringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plankarta (2023-03-06) 
 Planbeskrivning (2023-03-06) 
 Samrådsredogörelse (2023-01-13) 
 Granskningsutlåtande (2023-03-06) 
 Undersökning och betydande miljöpåverkan (2022-08-10) 
 Fastighetsförteckning (Upprättad 2022-05-27, uppdaterad 2023-

01-13) 
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INLEDNING 

Bakgrund och syfte 
2022-03-25 inkom Jerol Industri AB med ansökan om upprättande av ny detaljplan för 
fastigheten Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120 i nordvästra Tierp. 
Föreslagen planläggning syftar till att genom en planprocess lämplighetspröva och därmed 
möjliggöra för en utveckling av befintlig industriverksamhet i Tierps köping. Gällande 
detaljplan tillåter mer bebyggelse och volym av verksamhetens karaktär. Sökanden vill med 
hänsyn till produktionstekniska faktorer ha möjlighet att placera ny byggnad där det i 
dagsläget inte är möjligt enligt gällande detaljplan, därav ansökan om planbesked.  

De föreslagna ändringarna bedöms ligga i linje med gällande översiktsplan och områdets 
grundläggande förutsättningar bedöms som goda. 2022-05-10 § 41 lämnade utskottet 
Samhällsbyggnad positivt planbesked för detaljplanen. Framtagandet av detaljplanen bekostas 
av sökande och ett särskilt planavtal har upprättats mellan kommunen och den sökande.  

Fastigheten Vallskoga 1:131 och Vallskoga 1:120 omfattas av detaljplan DP 148 som antogs 
1986. För det aktuella planområdet anges huvudsakligen användningen industriverksamhet, 
men även viss del med användningen parkmark samt användningen gata. 

Tierps köping är kommunens centralort. Tierps köping har ett brett serviceutbud och 
gynnsamma pendlingsmöjligheter mot Gävle och Uppsala. För att säkerställa att Tierps 
köping även fortsättningsvis ska vara kommunens centralort krävs möjligheter för utveckling. 
För att kunna tillgodose ett rikt serviceutbud och gott om arbetsplatser krävs en god 
planberedskap vilket säkerställer möjligheten till utveckling. Ny bebyggelse ska främst 
utgöras av komplettering till befintlig bebyggelse samt lokaliseras med befintlig bebyggelse 
för att möjliggöra för kommersiell och kommunal service. I Vallskoga industriområde där 
fastigheten Vallskoga 1:131 är lokaliserad finns utrymme för industrietableringar, om än i 
begränsad omfattning. 

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 
2010:900. Standardförfarande har valts eftersom detaljplanens syfte ligger i linje med 
översiktsplanen (ÖP 2010-2030), inte bedöms vara av stort intresse för allmänheten och inte 
har en betydande miljöpåverkan. Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från och med 
den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvuddrag 
I huvudsak innefattar detaljplanen att: 

• Ändra markanvändning för delar av fastigheten Vallskoga 1:120 som i nuvarande 
detaljplan regleras som parkmark och på så vis möjliggöra en utveckling av befintlig 
industriverksamhet på fastigheten Vallskoga 1:131 genom att kunna bygga 
ändamålsenligt för verksamhetens specifika behov 

• Skapa bättre parkeringsmöjligheter samt legalisera den tillfart som leder till 
parkeringen idag 
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Läsanvisning 
Detaljplanen är kommunens verktyg för att styra användningen av mark- och vattenområden 
inom kommunen. Bestämmelserna i detaljplanen utgör ramar för prövning av framtida bygg- 
eller marklovsärenden. 

Plankarta 

Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och den handling som främst utgör grunden för 
kommande bygglovsprövning. 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva platsens förutsättningar och de förändringar som 
detaljplanen möjliggör. Planbeskrivningen ska även verka som ett stöd i tolkning av plankarta 
samt förtydliga vilka konsekvenser och eventuell påverkan som detaljplanens genomförenade 
innebär. Beskrivningens genomförandedel har som funktion att förenkla och säkerställa 
planens genomförande. På så sätt verka som stöd vid eventuell fastighetsbildning, 
kostnadsfördelning mellan berörda parter m.m. efter det att detaljplanen har fått laga kraft. 

Planprocessen 

Planarbetet handläggs efter standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Detaljplanens mening bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner och inte av 
större betydande intresse för allmänheten, samt antas inte medföra någon negativ 
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms begränsat i sin omfattning, vilket ger stöd till val av 
standardförfarande. För en bild av planprocessens standardförfarande, se figur 1. 

 
Figur 1: Planprocessen för standardförfarande. Planförslaget befinner sig just nu i granskningsskedet. 

Planförslaget har under 2022 genomgått samrådsskedet. Planförslaget befinner sig just nu på 
granskning. 
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PLANOMRÅDET 

Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i Tierps köpings nordvästra delar, se figur 2. Området kallas 
Vallskoga industriområde. 

 
Figur 2: Röd markering visar planområdets geografiska läge i Tierps köping. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Maskinvägen och Verkstadsgatan i Vallskoga 
industriområde. Närmaste granne är i dagsläget Atlas Copco. 

Areal 
Planområdet omfattar en yta på cirka 2 hektar.  

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Vallskoga 1:131 som ägs av Jerol Industri AB, samt del av 
fastigheten Vallskoga 1:120 som ägs av Tierps kommun.  

Markanvändning 
Planområdet utgörs idag dels av markanvändningen industrimark (fastigheten Vallskoga 
1:131), dels av markanvändningen parkmark samt markanvändningen gata (del av fastigheten 
Vallskoga 1:120) enligt gällande plan.  
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På industrimarken finns Jerols fabriksbyggnad med tillhörande upplag och parkeringsytor, 
samt en transformatorstation. På parkmarken är vissa ytor ianspråktagna som tillfartsväg samt 
mark för upplag och parkering.  

Mark som inte är ianspråktagen utgörs till stor del av fyllnadsmassor samt viss del skogsmark. 
Fyllnadsmassorna består av vad som en gång var områdets översta jordlager och uppkom när 
området bebyggdes under 90-talet. Massorna är idag bevuxna och. En del träd och annan 
växtlighet finns inom parkmarken närmast Maskinvägen. Inom användningen gata är 
lokalgata utbyggd, dock delvis som grusväg. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vision 
Detaljplanen är förenlig med kommunens vision på så sätt att kommunen har en stark 
industritradition och ska vara en god värdkommun för sina företag. Tierps kommun siktar på 
att öka sin befolkning för att trygga den lokala ekonomin och för detta krävs det att det finns 
arbetstillfällen i kommunen. De flesta arbetstillfällen uppstår i små och medelstora företag 
och därför ska kommunen stödja dessa företag. 

Översiktsplan 
De generella rekommendationerna i gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) anger att ny 
bebyggelse ska samlokaliseras med befintlig för att skapa förutsättningar för en god 
kommunal och kommersiell service. De platsspecifika rekommendationerna anger att Tierps 
köping är en prioriterad utvecklingsort där planberedskapen skall vara god.  

Industrier ska lokaliseras till platser som är bäst lämpade avseende markförhållanden, 
infrastruktur, kommunal service och miljöskydd. I största möjliga mån ska industrier 
lokaliseras till områden som är industritäta och inte är i direkt anslutning till bostadsområden 
exempelvis Söderfors bruk och Vallskoga industriområde. Sammantaget bedöms föreslagna 
förändringar ligga i linje med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplan 
För aktuellt planområde gäller detaljplan (DP 148) vilken fick laga kraft 1986, se figur 3.  
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Figur 3: Utsnitt ur gällande detaljplan, DP 148. 

Planen medger industribebyggelse (J) med byggnadshöjd på 10 meter samt gata och 
parkmark. För industrimarken anges inte exploateringsgrad. Inga 
fastighetsindelningsbestämmelser finns. Prickad mark som förhindrar bebyggelse förekommer 
samt markreservat för underjordiska ledningar. 

När planförslaget antas och beslutet om antagande vinner laga kraft blir planförslaget en ny 
gällande detaljplan. Den nya detaljplanen blir gällande detaljplan för motsvarande område 
som nya planområdet anger. Det innebär att den nya detaljplanen ersätter den del av detaljplan 
148 som täcks av det nya planområdet.  

Övriga delar av detaljplan DP 148 kommer även fortsättningsvis att vara gällande och bedöms 
inte påverkas av den nya detaljplanen. Eftersom fastighetsindelningsbestämmelser saknas så 
kommer den nya planen inte påverka möjligheter till fastighetsbildning för de delar av DP 148 
som fortsätter vara gällande.  

Planprogram 
Något planprogram har inte upprättats inom ramen för planarbetet. 
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MILJÖPÅVERKAN 

Avvägning mot miljöbalken 
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms vara 
förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 6 §.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Undersökning om betydande miljöpåverkan är enligt 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken den process 
som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att ett 
genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en strategisk 
miljöbedömning. I den strategiska miljöbedömningen ingår att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Undersökningen består av två moment. Kommunen ska identifiera omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan. Utifrån det ska kommunen genomföra 
undersökningssamråd om frågan med länsstyrelsen. Undersökningssamråd behöver inte ske 
om kommunen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning behöver göras. 
Undersökningen kan genomföras i samband med plansamrådet. 

Kommunens ställningstagande 

Utifrån genomförd undersökning har kommunen bedömt att detaljplanen inte kan antas 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. Detaljplanen 
bedöms kunna hantera dessa frågor, någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte 
i samband med detaljplanen. Marken som tas i anspråk ligger i direkt anslutning till redan 
befintlig industriverksamhet och är begränsad i sin omfattning, vilket anses bidra till effektiv 
och lämplig markanvändning. Detaljplanen är begränsad i sin omfattning. 

Länsstyrelsen har tagit del av kommunens bedömning vid samrådet. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning och gör samma bedömning. En strategisk miljöbedömning krävs inte 
och en miljökonsekvensbeskrivning kommer inte tas fram. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelse- och omgivning 
Bebyggelsen inom planområdet består i huvudsak av en större industribyggnad, se figur 4.

 
Figur 4: Befintlig byggnad inom fastigheten Vallskoga 1:131. 

Industribyggnaden är byggd i två våningar med svart sadeltak. Byggnaden innehåller 
produktionsanläggning för verksamheten samt kontor med mera. 

Förutom industribyggnad finns grusade ytor som tjänar som upplag, ytor för lastning och 
lossning samt parkeringsplats för besökare och personal, se figur 5. 
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Figur 5: Foto som visar byggnad, upplag och parkering på Vallskoga 1:131, samt omkringliggande omgivning. 

Bebyggelsen tillkom under 1990-talet när verksamhetsområdet tog i anspråk. Fastigheten 
Vallskoga 1:131 omgärdas av öppna ytor samt väg.  

På de öppna ytorna finns det vallar med sluttande sidor. Vallarna är bevuxna med främst gräs 
och ogräs. Vallarnas består av fyllnadsmassor, och utgörs av massor som forslades bort vid 
markberedning från marken som idag är verksamhetsmark. 

Omkringliggande bebyggelse består även den av industribebyggelse och verksamhetslokaler 
från senare delen av 1900-talet, se figur 6. 
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Figur 6: Delar av Atlas Copco, den bebyggelsen som angränsar planområde samt övriga verksamheter längs Maskinvägen. 

Den närmsta bebyggelsen utgörs av Atlas Copco som ligger i anslutning till Maskinvägen. 
Verksamhetsmarken längs Verkstadsgatan är ej ianspråktagen, men samma typ av bebyggelse 
tillåts där. 

Transformatorstation 

Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation, se figur 7. 

 
Figur 7: Befintlig transformatorstation. Fotot taget från vägen. 

För anläggningar av den typen gäller att de ska vara tillgängliga dygnet runt för drift- och 
underhållsåtgärder. Inhägnad får inte placeras på ett sådant sätt att det inte går att komma runt 
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transformatorstationen. Ur säkerhetsaspekt ska det vara minst 1 meter från en öppen dörr och 
aldrig närmare än 2 meter.  

Befintlig anläggning ligger inom verksamhetsmarken men är inhägnad på ett sätt som gör den 
åtkomlig från allmän plats. Inhägnad har enligt sökanden utförts efter samråd med 
ledningsägaren och uppfyller kraven. 

Natur 
Fastigheten Vallskoga 1:131 är bebyggd och består av industribyggnad samt 
parkeringsplatser. De delar av fastigheten Vallskoga 1:120 som berörs av planarbetet består 
av främst av ianspråktagen mark samt gräsbevuxna massor som gränsar till skogsmark. En 
liten del av marken inom planområdet är bevuxen med barr- och blandskog, främst i 
anslutning till Maskinvägen och korsningen Maskinvägen-Verkstadsgatan. 

De högsta naturvärdena bedöms finnas norr om planområdet. Det är främst ett antal tallar av 
större dimension. Vid samråd ingick skogsmarken i planområdet och avsågs förvandlas till 
verksamhetsmark. Inför granskning har planförslaget förändrats genom att planområdet har 
minskats. Syftet med justeringen är bland annat att bevara skogsmarken.  

Kommunen gör bedömningen att inga kompensationsåtgärder är nödvändiga efter justeringen 
av planområdets utbredning och bevarandet av befintlig natur.  

Geotekniska förhållanden 
Jordarter 

Enligt kommunal kartering består planområdet av glacial lera och sandig morän eller 
ospecificerad morän, se figur 8.  
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Figur 8: Jordartskarta. Röd markering visar planområdets utbredning. 

Jordartskartan i figur 6 visar glacial lera med gul färg. Sandig och ospecificerad morän visas i 
gråblått. Enligt SGU:s jorddjupskartering skattas området ha ett jorddjup på 5-10 meter och 
del av fastigheten 10-20 meter. 

Radon 

För planområdet gäller radonprognos 3 och 4 vilket innebär normalriskområde och 
högriskområde. All nybyggnation bör ske radonsäkert. Radonmätning ska göras inför 
slutbesked vid eventuell byggnation inom planområdet. Kontakt skall tas med kommunens 
Medborgarservice senast i samband med bygglovsansökan. 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer 
Fastigheten Vallskoga 1:131 är ansluten till det kommunala dagvattensystemet. Befintliga 
dagvattenledningar löper längs fastighetens västra gräns och ansluter till ledningar i 
Verkstadsgatan. Dagvattenledningarna följer Verkstadsgatan och ansluter till 
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fördröjningsdammar i närheten av Industrigatan, se figur 9.

 
Figur 9: Karta över befintliga dagvattenledningar och fördröjningsdammar. Del av fastigheten Vallskoga 1:131 längst upp 
till vänster i bild. 

Syftet med fördröjningsdammarna är att fördröja dagvattenflödet och därmed minska 
belastningen på dagvattensystemet. Vidare syftar fördröjningsdammarna att rena vattnet innan 
det leds vidare mot recipienten, till exempel genom sedimentering. 

Recipienten för dagvatten är Tämnarån Rocknöbäcken – Enstabäcken. Recipienten har idag 
måttligt ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. I recipienten Tämnarån 
Rocknöbäcken – Enstabäcken förekommer bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver 
(Hg) i lägst status. För samtliga ytvattenförekomster har normen god kemisk ytvattenstatus 
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förenats med ett mindre strängt krav för just PBDE och kvicksilver. Det mindre stränga kravet 
anger dock att lokala påverkanskällor måste åtgärdas och att de nuvarande halterna inte får 
öka. 

För att följa miljökvalitetsnormer får en ny detaljplan inte medföra en förändring som innebär 
att vattenmiljön försämras, och på så sätt äventyra möjligheten att uppnå den status som 
vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer. En försämring bedöms inte vara tillåtlig om den 
bidrar till att status sänks, om den äventyrar en norm eller om ytterligare försämring 
förekommer för en kvalitetsfaktor med lägst status. Den lägsta statusen är måttlig status för 
särskilt förorenade ämnen, uppnår ej god status för prioriterade ämnen och dålig status för 
resterande kvalitetsfaktorer. 

De delar av planområdet som inte är ianspråktaget av verksamhetsutövaren avvattnas genom 
naturlig avrinning och avrinning till diken längs med Verkstadsgatan. För skog och natur på 
västra och nordvästra sidan om planområdet sker avvattning till stora diken som löper längs 
västra gränsen till fastigheten Vallskoga 1:131. Allt dagvatten har samma slutrecipient. 

En ny detaljplan får inte innebära en försämrad vattenmiljö i slutrecipienten. Det innebär att 
förändringar som planförslaget medför eller möjliggör för skall vägas mot vad som tillåts 
enligt gällande detaljplan. Vidare bör övriga omständigheter som inte kan anses vara en del av 
gällande detaljplan beaktas, till exempel vilka förutsättningar som råder i nuläget med mark 
som redan ianspråktagits i strid med gällande detaljplan. 

Möjligheten finns enligt gällande detaljplan att bygga nytt inom vad som idag är planlagt som 
kvartersmark för industri. Begränsningar som exploateringsgrad saknas enligt gällande 
detaljplan, vilket innebär att verksamhetsutövaren har möjlighet att bygga stora volymer. 

Planförslaget innebär förändringar genom att det möjliggör för mer kvartersmark än vad 
gällande detaljplan tillåter. Kommunen har valt att utöka kvartersmarken för att ge bättre 
möjligheter för verksamhetsutövaren att skapa ändamålsenliga lokaler vid nybyggnation. En 
del av nya kvartersmarken är redan ianspråktagen och används idag som tillfartsväg och 
parkering. Verksamhetsutövaren har sökt planbesked för att på så vis möjliggöra för en 
specifik byggnad. Den nya bygganden avses sammanbyggas med befintlig byggnads 
nordöstra del, och på så vis bilda en L-formad byggnad. Den specifika placeringen av nya 
byggnadskroppen är nödvändig ur ett produktionstekniskt perspektiv. Således kan inte 
verksamhetsutövaren bygga där gällande detaljplan tillåter samma typ av byggnad och samma 
volym, utan är låst till en placering. Vidare handlar planförslaget om att genom ny detaljplan 
legalisera tillfartsväg och parkering, och skapa utrymme att vidareutveckla fastigheten och 
verksamheten som helhet.    

Kommunen anser att de förändringar som planförslaget innebär till stor del handlar om 
placering av en byggnadskropp. Kommunen avser tillgodose det verksamhetsutövaren 
behöver sett ur verksamhetsutövarens perspektiv. Ur ett dagvattenperspektiv anser kommunen 
inte att planförslaget innebär några väsentliga förändringar. Kvartersmarken och den nya 
bygganden kan ansluta avvattningssystem till kommunala dagvattennätet, på samma sätt som 
om bygganden låg på annan plats inom vad som tillåts enligt gällande detaljplan. En del av 
marken enligt gällande plan är parkmark (natur), men är i nuläget redan ianspråktagen som 
parkering. Planförslaget bekräftar förhållandena. Planområdet har minskats ner i nya 
planförslaget, vilket minskar andelen naturmark som ianspråktas och på så vis förhindrar 
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hårdgjorda ytor inom vad som i dagsläget är skogsmark. I stort sett hela fastigheten Vallskoga 
1:131 samt den del av parkeringen som ligger utanför fastigheten Vallskoga 1:131 är i nuläget 
att betrakta som hårdgjord, eftersom den består av grusad mark avsedd för upplag eller 
byggnad. Genomsläppligheten för den grusade ytan bedöms mindre, och det anses därför inte 
som en väsentlig skillnad att en del av den bebyggs med ny byggnad. 

Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte medför försämrade förutsättningar att 
hantera dagvatten, vilket skulle kunna innebära en risk för försämring av vattenmiljön och på 
så sätt äventyra möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en 
miljökvalitetsnorm. 

Miljö, hälsa, skydd och risk 
Föroreningar 

Inga kända markföroreningar finns i området. Fyllnadsmassor som förekommer uppges vara 
massor som omförflyttats inom området i samband med markberedning när området 
exploaterades. 

Översvämning 

Planområdet bedöms inte ligga inom riskzonen för översvämning. Enligt en 
lågpunktskartering från 2017 risker planområdet inte att översvämmas. Diken avvattnar längs 
fastighetsgräns och hanterar dagvatten från skogsområdet. 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. 

Buller 

Planområdet riskerar att beröras av verksamhetsbuller från omgivande industrier. Eftersom 
planförslaget inte innehåller användningsändamål av störningskänslig art som till exempel 
bostäder, vård eller skola bedöms förekommande buller inte vara en faktor som medför att 
planförslaget leder till en detaljplan som inte kan genomföras. De föreslagna förändringarna 
av markanvändningen bedöms heller inte leda till betydande omgivningspåverkan genom 
buller. 

Brand 

Syftet med brandposter är att skapa möjlighet för räddningstjänsten att göra effektiva insatser 
vid brand. Ett större planområde innebär mer verksamhetsmark, vilket i sin tur kan innebära 
ett behov av ytterligare brandposter för att säkerställa att närhet till brandpost finns från alla 
delar av planområdet. 

I industriområdet som helhet och i anslutning till planområdet finns ett befintligt nät av 
brandposter, se figur 10. 
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Figur 10: Befintliga brandposter markerade med blå droppar (bild från Brandförsvaret).. 

Figur 10 visar befintliga brandposter markerade med blå droppar. Ett anläggande av 
ytterligare brandpost är möjligt att genomföra sett till ledningsnätets kapacitet.  

Anläggandet av en ny brandpost kan antingen ske via förlängning från ledningar från befintlig 
brandpost i anslutning till planområdets västra gräns, eller genom förlängning av ledningar 
från befintlig brandpost vis Maskinvägen. Ledningarna i Maskinvägen har bäst kapacitet och 
en förlängning av den ledningen är det primära alternativet.  

Trafiksituation 
Trafikrörelser 

Sammantaget bedöms inte en ny detaljplan innebära en betydande påverkan av 
trafiksituationen inom planområdet, i direkt anslutning till planområdet eller för ett större 
område som helhet. 

Planområdet har bra anslutning till trafiknätet. Trafikförsörjning till Industrigatan sker genom 
Verkstadsgatan och Maskinvägen. Lokalgatorna trafikeras främst av de med målpunkt på 
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Verkstadsgatan och Maskinvägen, till exempel av som jobbar på Jerol, Atlas Copco och andra 
närliggande verksamheter samt transporter av material. Anslutning till gång- och cykelvägnät 
finns på Industrigatan. De ändringar en detaljplan medför ger möjligheter till utbyggnad av 
befintlig verksamhet. Det in sin tur kan leda till fler jobb samt fler transporter. Ökade 
persontransporter och trafikrörelser förväntas främst under morgon och eftermiddag. Ökad 
andel transporter förväntas under dagtid. Området som helhet saknar bostadsbebyggelse. Det 
finns heller inte bostadsbebyggelse i planområdet direkta närhet som med tillfart genom 
trafikering av planområdet.  

Parkering 

Parkering för verksamhetens behov ska ordnas inom den egna fastigheten. En del av syftet 
med detaljplanen är att planlägga den yta i anslutning till verksamheten som idag används 
som parkering.  

Kollektivtrafik 
Cirka 1,7 km från planområdet ligger Tierps station som trafikeras av Mälartåg med avgångar 
mot Gävle och Uppsala, samt av SJ med förbindelser söder och norr längs med ostkustbanan. 
Närmsta busshållplats ligger på Industrigatan cirka 400 meter från planområdet med 
förbindelser till Tierps station och Skärplinge. Tillgången till kollektivtrafik bedöms därmed 
som god. 

Samhällsservice 
Planområdet är lokaliserat i Tierps Köping. Tillgången på samhällsservice är god. Cirka 1,7 
km från planområdet finns Tierps centrum med matbutiker, restauranger, skola och annan 
service. 

Riksintressen 
Planområdet berörs inte av något riksintresse.  

Kulturmiljöregleringar 
Planområdet omfattas inte av kulturmiljöregleringar. 

Naturmiljöregleringar 
Området omfattas inte av naturmiljöregleringar. 

Sociala aspekter 
Tillgänglighet och jämställdhet 

Plan- och bygglagens 1 kap. 1 § slår fast att syftet med bestämmelserna är att främja en ”… 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
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generationer”. Bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga utgör ett av de allmänna intressena i 2 kap. PBL som ska 
följas vid detaljplanering. Planläggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (2 kap. 3 § PBL). 

Planområdet är beläget i anslutning till det befintliga vägnätet, men inte i direkt anslutning till 
gång- och cykelvägnätet. Närmaste gång- och cykelbana finns cirka 400 meter bort och löper 
längs med Industrigatan. Även närmaste busshållplats är belägen på Industrigatan, cirka 400 
meter från planområdet. Tillgängligheten bedöms därmed som god.  

Barnkonsekvenser 

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun, antagen av kommunfullmäktige § 15/2011: 

”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. 
Kommunerna har genom sitt planmonopol ansvar för att införliva barnkonventionen i den 
fysiska planeringen.” 

Planområdet nyttjas inte av barn i dagsläget. Bostadsbebyggelse, skolor och lekplatser och 
andra vistelseytor för barn finns inte i planområdets direkta närhet. Planförslaget bedöms inte 
direkt ha en negativ påverkan på barn och unga. 
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PLANBESTÄMMELSER 

Användningsbestämmelser för kvartersmark 
Bestämmelse Formulering Motivering 
J Industri Användningen Industri används för områden 

för produktion, lager, partihandel och annan 
jämförlig verksamhet. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. 

K Kontor Användningen Kontor används för områden 
för kontor, tjänsteverksamhet och annan 
jämförlig verksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Även komplement till 
kontorsverksamheten ingår i användningen. 

 
Egenskapsbestämmelser 
Bestämmelse Formulering Beskrivning 

 

Prickmark – marken får ej 
förses med byggnad 

Bestämmelsen säkerställer att marken inte 
bebyggs där det av olika skäl anses 
olämpligt att uppföra byggnad. 
Anledningen till att prickmark förekommer 
i plankartan är för att skydda underjordisk 
ledning samt säkerställa tillräckligt avstånd 
till fastighetsgräns eller väg. 

h Högsta nockhöjd i meter. Bestämmelsen reglerar högsta tillåtna 
nockhöjd på byggnadsverk, i detta fall 14 
meter. En bestämmelse om nockhöjd 
reglerar höjd upp till takkonstruktionens 
högsta del på en byggnad.  

e Största byggnadsarea i 
meter.  

Bestämmelsen reglerar hur stor del av 
marken inom användningsområdet som får 
bebyggas. I det här fallet är största tillåtna 
byggnadsarea (BYA) 4000 m2. 

u Markreservat för 
allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  

Bestämmelsen indikerar och ger utrymme 
för underjordisk ledning. I detaljplanen har 
bestämmelsen kombinerats med prickmark 
för att undvika att byggnader placeras över 
ledningen samt för nära tomtgräns utifrån 
områdets struktur.  
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PLANENS GENOMFÖRANDE 

Nollalternativ 
Planförslaget medför en möjlighet för befintlig verksamhetsutövare att vidareutveckla 
verksamheten. Nollalternativet utgör istället en framskrivning av dagens markanvändning, där 
förutsättningarna anges utefter vad som tillåts i området om planförslaget inte skulle antas.  

Nollalternativet innebär att planområdet även fortsättningsvis styrs av gällande detaljplan (DP 
148). I gällande detaljplan regleras marken delvis som användningen industri (J), delvis som 
användningen park samt gata. Inom användningen industri (J) finns fortfarande en möjlighet 
att bebygga enligt vad gällande detaljplan tillåter, byggnation för industriändamål. Omfattning 
på bebyggelsen anges inte närmare i planen eftersom bestämmelser eller indikation på 
exploateringsgrad saknas. Enligt gällande detaljplan är tillåten byggnadshöjd 10 meter. Vidare 
innebär nollalternativet att mark som enligt gällande detaljplanplan är parkmark även 
fortsättningsvis fortsätter vara park. Del av marken är dock ianspråktagen och tjänar som 
tillfartsväg samt parkering. Vidare är en del av marken bestående av fyllnadsmassor.  

Sökanden har ansökt om planändring med hänvisning till ett behov av större lokaler samt 
större fastighet av omfattning som inte tillåts i gällande plan, för att kunna investera i ny 
byggnad med ny produktionsutrustning. En utebliven planändring och nollalternativet innebär 
att verksamheten inte har möjlighet att utvecklas av den omfattning som krävs för att 
investera och växa. 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 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. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör för fastighetsbildning inom planområdet genom fastighetsreglering 
där avstyckning alternativt fastighetsöverföring sker från den kommunalägda fastigheten 
Vallskoga 1:120.  
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Fastighetsbildning föreslås ske utifrån planområdesgräns/användningsgräns men kan anpassas 
utifrån förutsättningar och behov. Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av 
lantmäterimyndigheten. Förrättning kan sökas av fastighetsägare som är berörd av den 
aktuella åtgärden. Den sökande till åtgärden står för förrättningskostnaden. 

Planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser som påverkar rättigheter, 
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter eller servitut. Sökanden har i nuläget ett arrende 
med kommunen som avser en del av marken som nu planeras. Behovet av arrendet får 
omvärderas när planen genomförs, eftersom arrendet avser tillgodose ett behov som ny 
detaljplan. 

Tekniska frågor 
Vatten- och avlopp 

Planområdet är beläget inom kommunalt VA-verksamhetsområde. Det kommunalägda 
bolaget Tierps energi och miljö AB (TEMAB) är leverantör. 

Befintliga vatten- och avloppsledningar löper längs med Verkstadsgatan och ansluter till 
planområdet längs fastighetsgräns på den västra delen av fastigheten Vallskoga 1:131. 
 
Inom fastigheten ansvar fastighetsägaren för VA-ledningar. 

Dagvattenhantering 

Fastigheten Vallskoga 1:131 är ansluten till det kommunala dagvattennätet genom befintliga 
dagvattenledningar. Ledningarna ligger längs med sydvästra fastighetsgränsen till Vallskoga 
1:131, samt längs Verkstadsgatan, se figur 11. 
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Figur 11: Kartbild som visar befintliga dagvattenledningar i anslutning till fastigheten Vallskoga 1:131. 

Fastigheten består till stor del av grusade ytor. Det finns inga indikationer på att det kommer 
att förändras. De grusade ytorna används som upplag för verksamheten. Grusade ytorna bör 
anses som hårdgjorda, och därmed redan ha begränsad permeabilitet. Ytorna avvattnas dock 
genom ett antal brunnar anslutna till kommunala dagvattennätet. 

Andelen hårdgjord yta kommer att öka vid tillkommande bebyggelse på grund av ökad 
takavvattning. Eftersom stora delar av marken som förväntas tas i anspråk för ny byggnad är 
att betrakta som hårdgjord bör det inte medföra stora förändringar vad gäller ökade volymer. 
Anslutning till dagvattennätet är möjlig och bör ske avseende byggnadens 
takavvattningssystem. 

Inom fastigheten ansvar fastighetsägaren för dagvatten. 

Marklov 

Marklov krävs för schaktning och fyllning som avsevärt förändrar markens höjdläge från den 
befintliga nivån. Det innebär att marklov måste sökas och erhållas för förändringar som är 
cirka 0,5 meter eller mer. 

Avfall 

Föreskrifter för avfallshantering i Tierps kommun återfinns i Renhållningsförordningen för 
Tierps kommun. Hantering av avfall ska hanteras redovisas vid bygglovsansökan.  
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Räddningstjänstens behov 

Framkomligheten för räddningsinsatser via angreppsvägar bedöms idag vara god och ska 
vidare beaktas i samband med markprojektering. 

Det finns inom industriområdet ett befintligt nätverk av brandposter. Eftersom planområdet 
utökas innebär det att avståndet till närmaste brandpost ökar. För att säkerställa 
räddningstjänstens möjlighet att genomföra effektiva insatser i norra delen av planområdet bör 
nätet av brandposter förstärkas med minst en till brandpost. Med anledning av det har det 
under planprocessen säkerställts att det inte finns några hinder för att utöka nätet med en 
brandpost. Det finns enligt uppgifter kapacitet i ledningsnätet och det ska vara genomförbart 
enligt ledningsägaren. 

Ledningar 

I västra delen av planområdet ligger VA-ledningar och dagvattenledning. Markreservat för 
underjordiska ledningar (u) kombinerat med prickad mark syftar till att i detaljplan skydda att 
byggnader placeras ovanpå ledningen.  

Områden markerade med ”u” på plankartan får inte överbyggas på ett sådant sätt att 
åtkomsten till underjordiska ledningar för reparation och underhåll försvåras. Ett u-område 
innebär dock ingen ledningsrätt. Ledningsrätt ansöks hos och beslutas av 
lantmäterimyndigheten. 

Inom fastigheten Vallskoga 1:131 finns befintlig markkabel som försörjer 
verksamhetsutövaren med elektricitet. Byggnad får inte placeras över markkabel. Utsättning 
kan begäras för att få veta exakt placering.  

Ekonomiska frågor 
Framtagandet av detaljplanen 

Framtagande av detaljplanen bekostas av sökanden (exploatören). Kostnader för framtagandet 
av detaljplanen regleras genom planavtal upprättat mellan kommunen och sökanden. Det 
innebär att planavgift inte tas ut i samband med framtida bygglov inom planområdet. 

Genomförandet av detaljplanen 

Ett genomförande av detaljplanen kan komma att innebära ökade kostnader för kommunen. 

Planförslaget innebär en utökning av befintlig lokalgata där Maskinvägen från asfalterad väg 
till grusväg. Planförslaget innebär möjlighet att anlägga en bredare väg, vilket kan bli aktuellt 
vid ett genomförande av planförslaget. Det är dock också möjligt enligt gällande detaljplan 
och kanske i praktiken inte behövs. Kommunen ansvarar kostnader förknippade med gator 
genom det kommunala huvudmannaskapet för allmän plats. Inom fastigheten ansvarar 
fastighetsägaren för tillfart. 

Det befintliga nätet för brandposter bör utökas med ytterligare en brandpost för att säkerställa 
att räddningstjänsten kan genomföra effektiva insatser. Kommunen ansvarar för anläggandet 
av brandposten och för kostnader som är förknippade med anläggandet. 
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Det finns befintlig markkabel inom fastigheten Vallskoga 1:131. Om det krävs att åtgärder 
som påverkar kabeln, till exempel flytt av kabel på grund av tillkommande bebyggelse eller 
liknande är det fastighetsägaren som ansvarar för kostnaderna. Fastighetsägaren är även 
ansvarig för kostnader om transformatorstationen måste flyttas.  

Fastighetsbildning 

Detaljplanen möjliggör för mer verksamhetsmark och kommer kräva fastighetsbildning. Det 
är Lantmäteriet som prövar fastighetsbildning i en lantmäteriförrättning. Fastighetsägare som 
är berörd av den aktuella åtgärden kan söka förrättning. Den sökande till åtgärden står för 
förrättningskostnaden. 

I det här fallet är Tierps kommun fastighetsägare till Vallskoga 1:120 och står för 
förrättningskostnaderna förknippade med avstyckning/fastighetsöverföring om inget annat 
avtalas.  

Tidplan 
Tidsplanen är preliminär och kan revideras under planarbetet. Kommunen bedömer för 
närvarande följande tidsplan för resterande del av planprocessen: 

 

Samråd………………………………........... 
 

tredje kvartalet 2022 

Granskning…………………………………. första kvartalet 2023 
 
Antagande KS……………………………… 

 
andra kvartalet 2023 

 
Laga kraft…………………………………... 

 
andra kvartalet 2023 

 

 

………………………………..                  ……………………………….. 
Markus Norbäck - planarkitekt   Adam Nyström - kommunarkitekt 
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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 avses beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. Hur planförslaget 
ändras inför antagande sammanfattas. 

Beskrivning av granskningen 

Granskningshandlingar 
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2022-08-25 § 70. Efter samråd 
uppdaterades handlingarna inför granskning. Beslut om granskning fattades 2023-01-31 § 4. 
Till granskningshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande 
miljöpåverkan och fastighetsförteckning. 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. 

Granskningshandlingar har under granskningstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på 
Centralgatan 7 i Tierp och på kommunens hemsida: www.tierp.se 

Granskningstid 
Från 2023-02-03 till och med 2023-02-27. 

Inkomna yttranden 
Yttranden har inkommit från: 

• Länsstyrelsen Uppsala län    2023-02-28 
• Lantmäteriet     2023-02-17 
• Brandförsvaret     2023-02-22 
• Vattenfall eldistribution AB    2023-02-09 
• Skanova     2023-02-20 
• Svenska kraftnät     2023-02-09 

 
 
 
 
 

http://www.tierp.se/


4(8) 
DP 1074 – Verkstadsgatan  DNR: EDP 2022.539 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE  STANDARDFARANDE  
 

 Tillväxt & samhällsbyggnad  

Sammanfattning av ändringar i planförslaget 

Planförslaget har efter granskning och inför antagande justerats utifrån synpunkter som 
inkommit under granskningstiden. Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt 
följande:  

 
Plankartan kompletteras med: 

• Inga justeringar har gjorts inför antagande.  

Planbeskrivningen kompletteras med: 

• Formuleringen på sid 26 under rubriken Ledningar i planbeskrivningen justeras till 
”ledningsrätt ansöks hos och beslutas av lantmäterimyndigheten. Tidigare stod 
”ledningsrätt ansöks om och beslutas av lantmäterimyndigheten”.  
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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: 402-7766-2020 

 
Yttrande över granskning av detaljplan för fastigheterna Vallskoga 1:131 och del av 
fastigheten Vallskoga 1:120 (DP 1074 – Verkstadsgatan), Tierps kommun, Uppsala län 

 
Redogörelse för ärendet  
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-6036-22, daterat den 20 
september 2022.  
 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.  
 
De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av planhandläggare Louise Thornander med planhandläggare Samu Manselius 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också klimatanpassningssamordnare Robin 
Hedenqvist, naturvårdshandläggare Robert Weimer och miljöskyddshandläggare Carl Hellström 
medverkat. 

 

 

Lantmäteriet      Bil. 2 

Diarienummer: LM2023/005591-0004 
 
Detaljplan för fastigheterna Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120  

Kommunens kommentar: 

Noterat.  
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På sidan 26 i planbeskrivningen, under rubriken Ledningar, står att ”Ledningsrätt ansöks om 
och beslutas av lantmäterimyndigheten”. Det skulle kunna tolkas som att 
lantmäterimyndigheten även ansöker om ledningsrätt. Det är därför bra om meningen 
omformuleras något så att innebörden av den blir riktig.  
 
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget.   

Handläggare: Lina Asplin 

 

Brandförsvaret     Bil. 3 

Diarienummer: 2022-000909 

Yttrande angående detaljplan för Verkstadsgatan, Tierp 

Fastighet 
Vallskoga 1:131 och del av Vallskoga 1:120 
 
Ärendets externa diarienummer 
EDP 2022.539 
 
Uppsala brandförsvar har tagit del av samrådshandlingar daterade 2023-01-13. 
Brandförsvaret har bedömt handlingarna utifrån följande aspekter: 
 
• Risker som påverkar planområdet 
• Risker som planområdet kan medföra 
• Brandförsvarets insatsmöjligheter 
• Tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten 
 
Brandförsvaret har tidigare lämnat synpunkter i ärendet och bedömer att dessa nu är beaktade 
och har inga ytterligare synpunkter men vill ta del av samrådsredogörelsen. 
 
Handläggare: Sandra Hedqvist  
 

 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras.  

 

Kommunens kommentar: 

Formuleringen har justerats till ”Ledningsrätt ansöks hos och beslutas av 
lantmäterimyndigheten”.  
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Vattenfall eldistribution AB    Bil. 4 

Diarienummer:  

 
Vattenfall Eldistribution ABs yttrande gällande granskning Detaljplan för fastigheterna 
Vallskoga 1.131 och 1.120, dnr EDP 2022.539 
 
Vattenfall Eldistribution AB noterar att tidigare yttrande har beaktats och har därmed inget 
mer att tillägga. 
 
Handläggare: Jannike Tingsmark  
 

 

Skanova                                   Bil. 5 

Diarienummer:  

 
Granskning för detaljplan DP 1074 - Verkstadsgatan 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar 
i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Handläggare: Ike Larsson  
 

Kommunens kommentar: 

Noteras.  

 

Kommunens kommentar: 

Noteras.  
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Svenska kraftnät                                          Bil. 6 

Diarienummer: Svk 2023/430 

Yttrande granskning detaljplan DP 1074 - Verkstadsgatan i Tierps kommun 
 
Svenska kraftnät har i samrådsyttrandet svarat på berörd remiss. Utöver tidigare 
lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting ytterligare att erinra. 
 
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2022 – 2031. 
 
Detta dokument finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 
fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och 
utredningskorridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: 
Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg 
 
Handläggare: Yvonne Johansson   
 

 

 

Slutkommentar 

 
Samtliga synpunkter som inkommit under granskningen har sammanställts och besvarats i 
granskningsutlåtandet. 

 

 

………………………………………….  

Markus Norbäck 

planarkitekt 

2023-03-06 

 

Kommunens kommentar: 

Noteras.  
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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 inför 
granskning sammanfattas. 

Beskrivning av samrådet 

Samrådshandlingar 
Samrådshandlingar upprättades och beslut om samråd fattades 2022-08-25 § 70. Till 
samrådshandlingarna hör plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande 
miljöpåverkan, samt fastighetsförteckning. 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. 

Samrådshandlingar har under samrådstiden funnits tillgängliga i kommunhuset på 
Centralgatan 7 i Tierp, och på kommunens hemsida: www.tierp.se 

Samrådstid 
Från 2022-08-31 till och med 2022-09-23. 

Inkomna yttranden 
Yttranden har inkommit från: 

• Länsstyrelsen Uppsala län    2022-09-20 
• Lantmäteriet     2022-09-20 
• Uppsala brandförsvar   2022-09-02 
• Vattenfall eldistribution AB   2022-09-05 
• Postnord    2022-09-09 
• Skanova    2022-09-15 
• Naturskyddsföreningen   2022-09-21 
• Svenska kraftnät    2022-09-22 

 

 

http://www.tierp.se/
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Sammanfattning av ändringar i planförslaget 

Planförslaget har efter samråd och inför granskning justerats utifrån synpunkter som 
inkommit under samrådstiden. Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt 
följande: 

 
Plankartan justeras med: 

• Planområdet har minskats för att bevara skogs- och naturmark med naturvärden. 
• Prickmark har utökats i anslutning till västra plangränsen för att förhindra byggnader 

där det ej är lämpligt med hänsyn till att det kan finnas en förhöjd risk för skred. 
• Egenskapsgräns ersätter vad som tidigare var administrativ hybridgräns. 
• Nockhöjd ersätter vad som tidigare var byggnadshöjd. 
• Plankartan har kompletterats med ytterligare prickmark som följer användningsgräns 

för verksamhetsmarken. Det innebär att placeringsbestämmelsen p är overksam, och 
bestämmelsen tas därför bort. 

 

Planbeskrivningen justeras med: 

• Beskrivning av dagvatten och miljökvalitetsnormer. 
• Information om geotekniska förutsättningar, ras och skredrisk i anslutning till slänt. 
• Information om att planområdet har minskats för att bevara skogsmark och natur. 
• Beskrivning av hur det nya planförslaget påverkar de delar av gällande detaljplan som 

fortsättningsvis gäller utanför nya planområdet, samt omfattning av påverkan. 
• Information om brandposter under beskrivning av förutsättningar och risk, samt text i 

genomförandedelen om att en ny brandpost bör anläggas och beskrivning av 
släckvatten 

• Information om att byggnad inte får placeras över markkabel och ansvar som 
fastighetsägare, samt att nätstation inte får inhägnas. 
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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: Ärendebeteckning 402-6036-2022 

Samråd om detaljplan för Verkstadsgatan, Tierps kommun, Uppsala län 

 

Redogörelse för ärendet 

Kommunen har översänt detaljplan för Verkstadsgatan, Vallskoga 1:131 och Vallskoga 1:120, 
för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt samråd om 
undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken. Detaljplanen utförs med standardförfarande. 

Syftet med planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av industriverksamhet med tillhörande 
parkeringsmöjligheter.  

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för området. 

Undersökning 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer följas vid planläggning. 
Samrådshandlingarna saknar dock ett resonemang om hur planen med föreslagna 
dagvattenåtgärder förhåller sig till MKN för ytvatten.  

Recipient för områdets dagvatten är Tämnarån Rocknöbäcken – Enstabäcken. Recipienten har 
idag måttligt ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.  

För att följa MKN får en detaljplan inte ge upphov till en förändring som innebär att 
vattenmiljön försämras på ett sätt som äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet 
ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. En försämring bedöms inte vara tillåtlig om den bidrar till 
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att status sänks, om den äventyrar en norm eller om ytterligare försämring förekommer för en 
kvalitetsfaktor med lägst status. Den lägsta statusen är måttlig status för särskilt förorenade 
ämnen, uppnår ej god status för prioriterade ämnen och dålig status för resterande 
kvalitetsfaktorer. Vilka ämnen som behöver analyseras kan därmed variera från fall till fall, 
beroende på recipienten.  

I recipienten Tämnarån Rocknöbäcken – Enstabäcken förekommer bromerad difenyleter 
(PBDE) och kvicksilver (Hg) i lägst status. För samtliga ytvattenförekomster har normen god 
kemisk ytvattenstatus förenats med ett mindre strängt krav för just PBDE och kvicksilver. Det 
mindre stränga kravet anger dock att lokala påverkanskällor måste åtgärdas och att de 
nuvarande halterna inte får öka. 

Enligt planbeskrivningen kommer grönytor att ersättas av hårdgjorda ytor och därmed 
medföra en försämrad naturlig infiltration. Länsstyrelsen ser positivt på att dagvatten avses att 
omhändertas lokalt genom att avleda vattnet till genomsläppliga ytor. Länsstyrelsen har dock 
svårt att bedöma om planen kommer att innebära att MKN för vatten följs, då de 
dagvattenåtgärder som framgår av planbeskrivningen enbart anges som rekommendationer 
och ytor för rening av dagvatten inte finns utmärkta på plankartan. Inte heller har en 
dagvattenutredning som inkluderar föroreningsberäkningar tagits fram. 

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om MKN följs behöver kommunen säkerställa, 
och i planhandlingarna redovisa, att föreslagen dagvattenåtgärd är tillräcklig för att 
halter/mängder av kvicksilver och PBDE inte ökar efter planens genomförande. Detta görs 
lämpligast genom att en dagvattenutredning, med bedömning av dessa föroreningsämnen, tas 
fram utifrån planområdets förutsättningar och behov. 

Hälsa och säkerhet 

Delar av planområdet är situerade på glacial lera där skredbenägenheten potentiellt är större 
än normalt. Särskilt den västra delen av planområdet, i anknytning till slänten, är risken för 
skred förhöjd. Länsstyrelsen anser att kommunen borde analysera om den prickmarkerade 
zonen ska göras större med utgångspunkt i skredrisken. 

 

Övriga rådgivande synpunkter 

Naturvård 

Länsstyrelsen noterar att planförslaget innebär en utökning av industrifastigheten så att 
obebyggd skogsmark inom Vallskoga 1:120 tas i anspråk. Naturmiljön beskrivs dock endast 
översiktligt i planhandlingarna. Inför all exploatering av naturmark bör en bedömning göras 
på plats av en sakkunnig för att anpassa bebyggelsen på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till naturmiljön. Att det inte finns några särskilt utpekade naturvärden är inte detsamma som 
att platsen saknar naturvärden. 

I planbeskrivningen nämns att de största värdena inom planområdet finns i några tallar som 
börjar bli grova. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- 
och växtarter och tar lång tid att ersätta. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande 
för många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto 
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fler arter kan det utgöra livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika miljöer, till 
exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora 
biologiska mångfald. 

Med särskilt skyddsvärda träd avses: 

• Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste 
stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. 
Övriga trädslag som är äldre än 140 år. 

• Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd 
med utvecklad hålighet i huvudstammen. 

Grundat på ovanstående rekommenderar Länsstyrelsen att en naturinventering genomförs för 
att klarlägga om planområdet hyser några skyddade arter samt om träden uppfyller kriterierna 
för skyddsvärda träd. Skyddsvärda träd bör enligt Länsstyrelsen skyddas på plankartan genom 
bestämmelser. Om avsikten är att fälla skyddsvärda träd krävs samråd med Länsstyrelsen 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget inte innebär en betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning. En strategisk 
miljöbedömning krävs inte och en miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att tas 
fram. 

Kommunen har gjort bedömningen att förändringarna som planförslaget tillåter inte 
påverkar förutsättningarna för området på ett sätt som innebär en försämring av 
vattenmiljön, vilket skulle kunna äventyra möjligheten att uppnå den status som 
vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer. Trots att planförslaget innebär mer 
verksamhetsmark anser kommunen att nya planförslaget inte innebär väsentliga 
förändringar mot gällande detaljplan, utan att det mer handlar om möjlighet för 
verksamhetsutövaren till specifik placering av en ny byggnadskropp. Placeringen av 
byggnaden är nödvändig ur ett produktionstekniskt perspektiv. Utveckling och 
utbyggnad av samma volym är tillåten enligt gällande detaljplan, men fyller inte 
verksamhetsutövarens syfte. Den nya verksamhetsmarken är till viss del redan 
ianspråktagen och planförslaget är på så vis till viss del en anpassning mot rådande 
förhållanden. Planbeskrivningen kompletteras med en redogörelse för 
miljökvalitetsnormer och dagvatten.  

Prickmark vid den västra delen av planområdet utökas för att förhindra byggnation 
på plats med förhöjd risk för skred. 

Kommunen har beaktat synpunkter från samrådet. Planområdet har därför minskats 
ned och andelen skogsmark med eventuellt skyddsvärda träd är minimerad. Den 
norra delen med äldre träd bevaras. Ny gräns för verksamhetsmark går 
företrädesvis på vad som inte är skogsmark. En naturinventering bedöms inte vara 
nödvändig med det minskade planområdets förutsättningar.  
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Lantmäteriet      Bil. 2 

Diarienummer: LM2022/042547-0002 

Detaljplan för fastigheterna Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-10) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER 

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets 
rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i 
en plankarta. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det 
finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

• Det finns inte längre några administrativa bestämmelser – de som tidigare varit sådana 
redovisas nu som egenskapsbestämmelser. En sekundär egenskapsgräns (med samma 
manér som den gamla administrativa gränsen) kan användas för att avgränsa 
egenskapsområden som korsar andra egenskapsområden. 

Delar av planen som bör förbättras 

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis 
finns olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras 
och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar i stället i första hand att totalhöjd eller 
nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på 
byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd 
och nockhöjd som egna kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk 
registreras i en gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid 
övergripande analyser av t.ex. outnyttjade byggrätter. 

REDOVISNING AV HUR BEFINTLIGA PLANER PÅVERKAS 

Av planbeskrivningen framgår på sidan 8 vilka befintliga detaljplaner som finns inom 
planområdet. Det bör dock även framgå vad som sker med gällande detaljplaner och 
eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planarbetet. Detta kan till exempel 
beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör 
tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det 
nu aktuella planområdet.” 

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan/planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen 
fått laga kraft. 



9(15) 
DP 1074 – VERKSTADSGATAN  DNR: 2022.539 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  STANDARDFARANDE 
 

 Tillväxt & samhällsbyggnad  

 

 

 

Uppsala brandförsvar     Bil. 3 

Diarienummer: 2022-000909 

Uppsala brandförsvar har tagit del av följande samrådshandlingar daterade 2022-08-10; 
plankarta, planbeskrivning samt Undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Brandförsvaret har bedömt handlingarna utifrån följande aspekter:  

• Risker som påverkar planområdet  

• Risker som planområdet kan medföra  

• Brandförsvarets insatsmöjligheter  

• Tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten  

Brandförsvaret har granskat handlingarna med stöd av brandförsvarets databas Daedalos 
(2022-09-02) och vill lämna följande synpunkter:  

Inom Vallskoga 37:3, Tierp finns ett tillstånd utfärdat för hantering av brandfarlig vara. 
Tillståndet samt eventuellt behov av tillstånd inom aktuellt område kan påverkas av 
ändringen. Dock bedöms det att erforderliga åtgärder i samband med tillståndsansökan kan 
hanteras inom respektive fastighet med hänsyn till fastigheternas storlek.  

Utökningen av planområdet medför att avstånd till närmaste brandpost blir för långt. För att 
kunna genomföra effektiva insatser anser brandförsvaret att det vore lämpligt att tillse planens 
norra del en ny brandpost.  

I planbeskrivningen tas inte hänsyn till risken av miljöpåverkan på mark och vatten som 
släckvatten medför. Brandförsvaret rekommenderar att man beaktar denna risk och utreder 
om någon särskild släckvattenhantering erfordras.  

Brandförsvaret vill ta del av samrådsredogörelsen. I övrigt har brandförsvaret inga synpunkter 
på planförslaget.  

Kommunens kommentar: 

Gräns för egenskapsbestämmelse har korrigerats. 

Nockhöjd ersätter byggnadshöjd. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om gällande detaljplan och hur 
det nya planförslaget påverkar den del av gällande detaljplan som fortsätter gälla, 
samt omfattning av påverkan. 
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Vattenfall eldistribution AB    Bil. 4 

Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar inom område och inom närområde för 
aktuell detaljplan bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV 
nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart 
rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. 

Någon byggnad får inte placeras över 0,4 kV markkabeln. För att veta exakt placering av 
kabeln måste en utsättning begäras. Vattenfall Eldistribution önskar att detta förtydligas i 
planbeskrivningen. 

Vattenfall Eldistribution anser att E-område inte behövs då J-industri är förenligt med 
nätstation. Dock får ingen byggnad placeras närmare än 5 meter från nätstationen. Därmed 
önskar Vattenfall Eldistribution att det läggs till en planbestämmelse som säkerställer detta 
byggnadsfria avstånd. 

Nätstationen får även inte vara inom inhägnat område eftersom Vattenfall Eldistribution 
behöver ha tillgång till nätstationen dygnet runt för drift- och underhållsåtgärder. Inhägnandet 
får inte heller placeras på ett sådant sätt att det inte går att komma runt nätstationen. Ur 
säkerhetsaspekt ska det vara minst 1 meter från en öppen dörr och aldrig närmare än 2 meter. 

Det finns kapacitet i befintligt nät för utökad exploatering. 

Vattenfall Eldistribution AB vill informera om följande: 

Kommunens kommentar: 

Planområdet har sedan samråd minskats och avstånden till befintliga brandposter 
är därmed inte lika långt. Kommunen har undersökt möjligheterna att komplettera 
nätet för brandposter med ytterligare brandpost vad gäller kapacitet i ledningsnätet 
och genomförandet. Planbeskrivningen kompletteras med text om brandposter under 
beskrivning av förutsättningar, samt beskriver i genomförandedelen att en ny 
brandpost kan vara nödvändig för att brandförsvaret ska kunna genomföra effektiva 
insatser. 

Verksamhetsutövaren avser komplettera med ny bebyggelse, vilket även är möjligt i 
samma utsträckning enligt gällande detaljplan. Den nya detaljplanen ger 
verksamhetsutövaren bättre möjlighet till placering av byggnadskroppen sett till 
verksamhetens behov, samt att anordna parkering inom den egna fastigheten. 
Kommunen gör därför bedömningen att den nya planen i sak inte innebär några 
förändrade förutsättningar vad gäller släckvattenhantering. 
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• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall 
Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

• Beställning/förfrågan kabelflytt görs på Vattenfall Eldistributions hemsida. 
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/ - Arbete nära ledning – Flytta 
ledning eller stolpe - … 

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via 
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att 
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga 
skador uppstår. Formulär: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-
bevakning/ 

• Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör. Detta beställs 
samtidigt som beställning av el-serviser. 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
genomförandet. 

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande 
Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls. 
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PostNord Sverige AB     Bil. 5 

Postutdelning för fastigheten Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120, DP 
1074 - Verkstadsgatan, i Tierps kommun. Ärendenummer: EDP 2022.539. 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som 
är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan.  

Kommunens kommentar: 

Kommunen instämmer med Vattenfall att nätstationen är planenlig inom 
bestämmelsen J. Kommunen väljer att inte använda bestämmelsen E-område 
eftersom det innebär att nätstationen är låst till nuvarande placering. Genom att 
tillåta nätstationen inom bestämmelsen J finns det möjlighet att vid behov 
omlokalisera nätstationen. Kommunen ser inte behovet att komplettera 
planbestämmelsen för att förhindra att byggnad placeras närmare än 5 meter för att 
på så sätt säkerställa byggnadsfritt avstånd. Vid ny bebyggelse kommer det att vara 
en faktor som beaktas vid bygglovsskedet. Transformatorstationen är befintlig och 
tillkommande bebyggelse behöver anpassas, alternativt sörja för ny placering för 
transformatorstationen.  

Den befintliga transformatorstationen är i dagsläget inhägnad med staket från tre 
sidor, med den öppna sidan mot Verkstadsgatan för att säkerställa åtkomst vid 
behov. Planbeskrivningen kompletteras med text om att transformatorstationen inte 
får inhägnas helt, samt vilka avstånd som gäller.    

Planbeskrivningen kompletteras med information om byggnad inte får placeras över 
markkabel, samt information om att fastighetsägaren ansvarar för kostnader 
förknippat med att flytta kabeln inom fastigheten om behov uppstår. 
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig 
detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.  

 

 

 

Skanova (Telia Company) AB    Bil. 6 

Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter 
framföra följande: 

Yttrande 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se nätskiss. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sambandmed flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

 

 

 

Naturskyddsföreningen Tierp    Bil. 7 

Naturskyddsföreningen Tierp har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till 
ändring av detaljplan för fastigheterna Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 
1:120, Tierps kommun.  

Naturskyddsföreningen vill lämna följande synpunkter.  

Kommunens kommentar: 

Planförslaget innebär en möjlighet för befintlig verksamhetsutövare att 
vidareutveckla verksamheten genom utbyggnad. Planförslaget bedöms inte innebära 
några förändringar avseende postutdelning. 

Kommunens kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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I den natur som idag finns beskrivet inom området är det störst värde i några gamla tallar norr 
om planområdet. ”Att denna tas i anspråk är att kompenseras för i andra detaljplaner står det i 
samrådshandlingarna”.  

Våra synpunkter är att:  

- varje detaljplan ska bedömas utifrån sina naturvärden. Det ska stå i beskrivningen om hur de 
förstörda naturvärdena ska kompenseras och var. Det saknas i detta samrådsunderlag. När 
nästa detaljplan eller ändring av detaljplan i närheten kommer inte detta att beaktas, det är 
glömt.  

- det ska lämnas en trädridå där vägen delar sig mot Trollsjön. Det är en gammal kulturväg 
där karaktären bör bevaras. Att spara några värdefulla gamla tallar och dess omgivning kan 
inte ha så stor inverkan på detaljplanen och byggplanen men har stort värde.  

- om all skog och naturlig växtlighet tas bort i remsan mellan vägen och industriområdet blir 
det ytterligare ett kalt och sterilt område.  

- I er checklista under landskapsbild historiska/kulturhistoriska spår i landskapet har ni svarat 
nej. Här anser vi att grusvägen mot Trollsjön bär historia och bör bevaras i sin karaktär  

 

 

Svenska kraftnät     Bil. 8 

Diarienummer: Svk 2022/2457 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i dagsläget inga 
anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området och har därför inga synpunkter 
på rubricerad remiss. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har tagit del av synpunkterna. Kommunen delar synpunkten om att varje 
detaljplan ska beakta naturvärden och vid behov stå för sina egna 
kompensationsåtgärder. Kommunen har justerat formulering i planbeskrivningen.   

Kommunen har valt att minska ner planområdet till förmån för att bevara skogen 
och naturmarken längs vägen mot Trollsjön. Kommunen anser att justeringarna 
innebär att det inte längre föreligger ett behov av så kallade kompensationsåtgärder 
utan att justering redan förekommer genom att istället bevara befintlig natur. 
Minskningen av planområdet innebär också att vägen mot Trollsjön bevaras.  
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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 
kommentarer: 

• Kommunen har valt att inte genomföra en utredning av miljökvalitetsnormer utan 
väljer att istället redogöra tydligare för vilka förändringar som det nya planförslaget 
faktiskt medför i förhållande till gällande detaljplan. 

• Kommunen har valt att inte genomföra en naturvärdesinventering. Kommunen har 
istället valt att bevara skogsmarken genom att minska planområdet. 

• Kommunen väljer att inte reglera byggnadsfritt avstånd till transformatorstation 
genom att använda planbestämmelse utan anser att det är en fråga vid 
bygglovshantering, vilket i det här fallet handlar om en befintlig tranformatorstation 
som blir en faktor vid tillkommande bebyggelse. 

 

 

………………………………………….  

Markus Norbäck 

Planarkitekt 

2023-01-13 

Kommunens kommentar: 

Noteras.  
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Inledning 

Varför genomförs en undersökning? 

Undersökningen är enligt 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken den process som ska komma fram till om 
ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte. Om undersökningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan krävs en strategisk miljöbedömning. I den strategiska 
miljöbedömningen ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.  

Undersökningen består av två moment. Kommunen ska identifiera omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan. Utifrån det ska kommunen genomföra 
undersökningssamråd om frågan med länsstyrelsen. Undersökningssamråd behöver inte ske 
om kommunen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning behöver göras. 
Undersökningssamrådet kan genomföras i samband med plansamrådet.  

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte 

Det krävs ett särskilt beslut att avgöra om genomförandet av planen, programmet eller 
ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB).  I beslutet ska en 
redovisning ingå som talar för eller emot. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 
Beslutet får enligt kap 6. 8 § MB inte överklagas särskilt.  

Bakgrund till planuppdraget 
Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade 2022-05-10 § 41 att lämna positivt planbesked och 
uppdra samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbete för fastigheten Vallskoga 1:131 och 
del av fastigheten Vallskoga 1:120. 

Beskrivning av platsen 
Vallskoga 1:131 består idag av industribyggnad med tillhörande parkering som tillhör Jerol 
Industri AB. Vallskoga 1:120 består av en gata samt obebyggd skogsmark. Planområdet är 
beläget i anslutning till Vertkstadsgatan och Maskinvägen i Vallskoga industriområde. Den 
omgivande bebyggelsen består främst av industribyggnader, med tillhörande 
parkeringsplatser.  
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Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i Tierps köpings nordvästra del i anslutning till Maskinvägen och 
Verkstadsgatan i Vallskoga industriområde, se figur 1. 

 
Figur 1. Planområdet markerat i rött. 

Geotekniska förutsättningar 
Geotekniska förhållanden 
Planområdet består av glacial lera, och sandig morän eller ospecificerad morän. Området 
skattas ha ett jorddjup på 5-10 meter och del av fastigheten 10-20 meter. 

Förorenad mark  
Enligt länsstyrelsens kartering över potentiellt förorenade områden saknas uppgift för platsen. 

Teknisk försörjning  
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Radon 
Planområdet är beläget i normal och högriskområde för radon. 

Dagvatten 
Detaljplanen gör att genomsläpplig mark som grönytor tas i anspråk för industriverksamhet i 
form av större parkering samt utbyggnad av industribyggnaden som gör att en större del av 
området är i hårdgjorda ytor. Lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 
rekommenderas inom planområdet. Det kan uppnås genom att använda genomsläppligt 
material vid exempelvis parkeringar, fördröjning genom att dagvatten avleds från hårdgjorda 
till genomsläppliga ytor, höjdmätning så marken lutar ut från byggnader så de ligger högre än 
omgivningen.  
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Planförslag 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökning av industriverksamhet. Jerol Industri 
AB har för avsikt att utöka verksamheten på platsen, vilket kräver utbyggnad av lokaler och 
parkeringsyta. Delar av planområdet som Jerol Industri AB vill bebygga regleras som park i 
den gällande detaljplanen (DP148) och därav önskar den sökande få platsens markanvändning 
prövad i en planprocess. 

Huvuddrag 
Delar av fastigheten Vallskoga 1:120 och Vallskoga 1:131 som i nuvarande detaljplan 
regleras som park, regleras som industriverksamhet (J).  

Nollalternativ 
Nollalternativet utgör en framskrivning av dagens markanvändning. Planområdet regleras i 
dagsläget som industriverksamhet (J) med taknockshöjd om 10 meter och som park. 

Bedömning av påverkan 
Se checklista för behovsbedömning. 

Samlad bedömning 
Efter behovsbedömningen har kommunen bedömt att föreslagen detaljplan eventuellt kan 
antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 7§. 

Planens negativa konsekvenser bedöms vara av sådan karaktär, och möjliga att avhjälpa, att 
planen sammantaget eventuellt bedöms kunna leda till någon sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i miljöbalkens 6 kap.  

Motiverat ställningstagande 
De generella rekommendationerna i gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) anger att ny 
bebyggelse ska samlokaliseras med befintlig för att skapa förutsättningar för en god 
kommunal och kommersiell service. De platsspecifika rekommendationerna anger att Tierps 
köping är en prioriterad utvecklingsort där planberedskapen skall vara god.  

Översiktsplanen anger även att industrier ska lokaliseras till platser som är bäst lämpade 
avseende markförhållanden, infrastruktur, kommunal service och miljöskydd. I största 
möjliga mån ska industrier lokaliseras till områden som är industritäta och inte är i direkt 
anslutning till bostadsområden, exempelvis Söderfors bruk och Vallskoga industriområde. 
Sammantaget bedöms föreslagna förändringar ligga i linje med översiktsplanens intentioner. 

Enligt gällande detaljplan är planområdet reglerat som industribebyggelse (J) samt park och 
gata. Det finns inga uppgifter om förorenad mark för planområdet och marken utgörs av 
glacial lera och sandig eller ospecificerad morän. 

Upprättandet av en ny detaljplan kommer leda till att grönstruktur tas i anspråk för att bygga 
ut industrilokaler och parkeringsplatser vilket går emot Sveriges miljömål. De största 
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naturvärdena som väntas försvinna är några tallar som börjar bli grova. Det går att 
kompensera i andra detaljplaner. 

Den befintliga bebyggelsen i området utgörs av industriverksamhet och en utbyggnad av 
industrilokalen samt parkeringsplatsen kommer därför att passa in i landskapsbilden. Den 
befintliga bebyggelsen i området omfattas inte av kommunens kulturmiljöprogram.  

Planområdet är beläget i anslutning till Verkstadsgatan och Maskinvägen. Gatorna trafikeras 
främst av de som jobbar på Jerol Industri AB och de andra industrierna i närheten som Atlas 
Copco samt av tung trafik med leveranser till och från industrilokalerna. Upprättandet av en 
ny detaljplan för fastigheterna bedöms inte ha en negativ påverkan på trafiksituationen. 

Sammantaget kan förändringarna i nya detaljplanen eventuellt medföra risk för betydande 
miljöpåverkan på grund av att grönstruktur som har höga naturvärden i form av äldre tallar tas 
i anspråk. Detta kan dock kompenseras genom planändringar.  

Medföljande handlingar 
- Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan.  

 

Medverkande tjänstemän 
Adam Nyström – kommunarkitekt 

Markus Norbäck - planarkitekt 

Taija Lindfors – kommunekolog 

Wiltrud Neumann – miljö- & hälsoskyddsinspektör 

 

 

 

 

………………………………………….  

Markus Norbäck 

planarkitekt 

2022-08-10 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 

 

DP 1074- 
Verkstadsgatan 

 
Fastigheten Vallskoga 1:131 samt del av fastigheten Vallskoga 1:120 

 
Tierp  
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Checklista 
Kommunen ska i undersökningen ta hänsyn till ett antal kriterier, däribland miljöeffekter. 
Enligt miljöbalkens definition kan miljöeffekter vara direkta eller indirektera effekter. De kan 
vara positiva eller negativa för miljön. Effekterna kan vara tillfälliga eller bestående. Detta 
beaktas i framtagande av checklistan. 
Checklistan är ett stöd för kommunens samlade bedömning och ställningstagande om 
genomförandet av detaljplanens kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

Begrepp 
Undersökning  
Bedömning om en plan kan antas medföra negativ miljöpåverkan eller ej. 
Strategisk miljöbedömning  
Processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Produkten av en strategisk miljöbedömning, skriftlig dokumentation. 

Kriterier 
Planens påverkan bedöms utifrån tre kategorier: ”ja,”, ”ev.” och ”nej”. 

- Indikerar att planens förslagna mark- och vattenanvändning enskilt, eller 
sammanvägt med listans övriga aspekter, kan komma att medföra betydande konsekvenser för 
miljön. En strategisk miljöbedömning kommer att genomföras som innefattar att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

- syftar till att det finns en osäkerhet kring vilken miljöpåverkan planen kan 
medföra enskilt betraktad och/eller  sammanvägt med omgivande faktorer. Detta resultat 
medför att frågan eventuellt måste utredas mer ingående för att ett ställningstagande skall 
kunna göras. Eventuellt kommer en strategisk miljöbedömning att genomföras. 

- Innebär att planen varken enskilt eller sammanvägt med omgivande faktorer 
bedöms ha en nämnvärd negativ påverkan på miljön. En strategisk miljöbedömning kommer 
således inte att göras. 

 

 

 

 

 

 

JA 

EV. 
 

NEJ 
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MÅLUPPFYLLELSE 

”Strider planen mot…” 

 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD 

”Medför planen någon störning av…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 
In- och utblickar?         
Siktlinjer?      
Historiska spår/        
kulturhistoriska 
landskap?      x   

Landskapet eller          
stadsbildens helhetliga      
karaktär?       x   

 

SAMHÄLLSRESURSER & NATURRESURSER 

”Motverkar planen hushållningen av naturresurser såsom…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 
Mark?         
Vatten?      

Materiella resurser?            x   

Grönstruktur kommer att försvinna i och 
med en planändring, men det går att 
kompensera i andra planändringar. 

Transporter?         
Kommunikationer?      
Energi, m.m.?          x   

 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 

Sveriges miljömål? 
 x  

Utbyggnad av industriverksamheten gör att 
det försvinner grönstruktur, men det går att 
kompensera i andra planändringar. 

Riksintressen? 
  x 

  

Kommunens vision:         

Utveckling & tillväxt?       
God livmiljö?        
Barn och ungdom?            x   
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NATURMILJÖ/NATURVÅRD/BIOLOGISK MÅNGFALD 

”Har planen någon påverkan på omgivande…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 
Natura 2000- 
områden?   x   

Naturreservat/       
Naturskydd?   x   

Strandskydd? 
  x   

Rödlistade arter? 
  x   

Nyckelbiotoper? 
  x   

Annan värdefull natur? 
 x  

 På den grönstruktur som tas i anspråk finns 
några tallar som börjar bli grova som 
försvinner vid en planändring 

 

REKREATION & FRILUFTSLIV 

”Påverkar planen kvantitet eller kvalitet av…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 

Grönstruktur? 

 x  

Grönstruktur försvinner, men det kan 
kompenseras. Inte inom befintlig 
planändring utan det måste göras i andra 
planändringar. 

Populära 
rekreationsstråk? 

  x 

Det finns en motionsspår sydväst om 
planområdet, men en utbyggnad av 
industriverksamheten bedöms inte påverka 
det negativt. 

Friluftsanläggningar?  
  x   

Vandringsleder? 
  x   

Annan värdefull natur? 
  x   

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

”Innebär planen konsekvenser i form av…, eller påverkar planområdet av externa faktorer 
såsom…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 
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Buller 

   

Eftersom planområdet är beläget i ett 
industriområde bedöms inte förändringarna 
av markanvändningen leda till betydande 
omgivningspåverkan genom buller.  

vibrationer?   x   
Föroreningar?      

Mark, luft, vatten 
  x 

Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet 

Överskrids       
Miljökvalitetsnormer?   x   

Övrigt 
  x   

 

PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN 

”Innebär planen en påverkan på…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 

Mark? 
 x  

 Försvinner grönstruktur 

Luft? 
  x   

Vatten? 
  x 

Upprättandet av en ny detaljplan medför en 
ökad mängd hårdgjorda ytor och mindre 
genomsläpplig naturmark 

Klimat? 
  x   

 

NATURKATASTROFER, ÖVERBESLASTNING 

”Medför planen någon ökad risk för, eller löper planområdet risk att drabbas av…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 

Översvämning? 
  x 

 

Erosion? 
  x   
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SAMLAD BEDÖMNING 

”Påverkar planförslaget sammantaget…” 

ASPEKT JA EV. NEJ  BESKRIVNING 

Samtliga tidigare     

Planförslaget bedöms sammantaget inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan 

aspekter i en 
helhetsbild: 

     x 

De ändringar som en ny detaljplan medför 
gör att grönstruktur tas i anspråk för 
industriverksamhet. Detta går att 
kompensera i andra detaljplaner. 

 



2022-05-27 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
VALLSKOGA 1:120 

Tierps Kommun 
815 80 Tierp 

Lagfaren ägare 

VALLSKOGA 1:131 

Jerol Industri Ab 
Box 62 
815 22 Tierp 

Lagfaren ägare 

Samfälligheter inom planområdet  

Gemensamhetsanläggningar inom planområdet 

Belastande rättigheter inom planområdet  
Belastad fastighet Förmånstagare Akt, ändamål, övrigt 
VALLSKOGA 1:120 

Avtalsservitut, ELLEDNING MM 
0360IM-05/6763.1 

VALLSKOGA 1:121 

Avtalsservitut, ELLEDNING MM 
0360IM-08/23574.1 

VALLSKOGA 1:121 

Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 
03-IM1-86/70251.1

VÄSTANÅN 6:20 

Avtalsservitut, JORDKABEL 
03-IM1-90/53822.1

VÄSTANÅN 6:20 

Avtalsservitut, ELLEDNING MM 
0360IM-06/4957.1 

VALLSKOGA 1:121 

Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 
03-IM1-89/15171.1

VÄSTANÅN 6:20 

Officialservitut, VÄG 
03-81:712.1

Uppdaterad 2023-01-13



 SJUKARBY 9:1  
  
  Officialservitut, VÄG 

03-84:235.1 
 VALLSKOGA 1:121  
  
  Ledningsrätt, TELE 

0360-05/5.1 
 TIERPS KOMMUN Ledningshavare 
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

03-IM1-83/49143.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, JORDKABEL 

03-IM1-89/15169.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 

03-IM1-91/52980.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

03-IM1-87/11072.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Ledningsrätt, TELE 

03-87:350.1 
 TELEVERKET Ledningshavare 
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

03-IM1-83/49144.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 

03-IM1-90/53820.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Officialservitut, RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

03-80:90.1 
 TIERP 2:1  
  
  Avtalsservitut, ELLEDNING MM 

0360IM-05/6764.1 
 VALLSKOGA 1:121  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

D201700688735:1.1 
 VALLSKOGA 1:121  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

D201800372529:1.1 
 VALLSKOGA 1:121  



  
  Avtalsservitut, ELLEDNING 

D201800480399:1.1 
 VALLSKOGA 1:121  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

D201900394144:1.1 
 VALLSKOGA 1:121  
  
  Ledningsrätt, VATTEN OCH AVLOPP 

0360-2020/16.1 
 Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 

559031-4315) 
Ledningshavare 

  
  
  
VALLSKOGA 1:131   

  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 
03-IM1-86/70251.1 

 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, JORDKABEL 

03-IM1-90/53822.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 

03-IM1-89/15171.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

03-IM1-83/49143.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, JORDKABEL 

03-IM1-89/15169.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 

03-IM1-91/52980.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

03-IM1-87/11072.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 

03-IM1-83/49144.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  
  Avtalsservitut, TRANSFORMATORHUS 

03-IM1-90/53820.1 
 VÄSTANÅN 6:20  
  



  
  

Fastigheter med last av rättighet(er)  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
SJUKARBY 9:1 

  

 
Wahlgren, Karl Åke 
Söderby 218 
815 92 Tierp 

Lagfaren ägare 

 
Wahlgren, Sigrid Ethel Monica 
Söderby 218 
815 92 Tierp 

 

TIERP 2:1 
  

 Tierps Kommun 
815 80 Tierp 

Lagfaren ägare 

VALLSKOGA 1:121 
  

 
Vattenfall Eldistribution Ab 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Lagfaren ägare 

VÄSTANÅN 6:20 
  

Samfälligheter med last av rättighet(er)  

Gemensamhetsanläggningar med last av rättighet(er)  

Fastigheter utom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
VALLSKOGA 1:24 

  

 
Mf Fastigheter Vallskoga 1:24 Ab 
Industrigatan 31 
815 44 Tierp 

Lagfaren ägare 

VALLSKOGA 37:3 
  

 
Atlas Copco Industrial Technique 
Aktiebolag 
Kassan 
105 23 Stockholm 

Lagfaren ägare 

Samfälligheter utom planområdet  

Gemensamhetsanläggningar utom planområdet  
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§ 10
Dnr KS/2023:147 

Revidering av riktlinjer inom vård och omsorg 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa reviderade riktlinjer inom vård och omsorg för insatser 
enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och avgifter i 
anslutning till insatser enligt LSS att gälla från och med beslutsdatum till 
och med 2028-12-31. 

att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området KS § 
2022/415. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2022. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden. I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, 
fakturering och regler vid frånvaro.  
Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för följande områden: 

 Tas bort: Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska
inte räknas in i förbehållsbeloppet. Anledning: I Tierps kommun
finns beslut att endast begravningsavgiften ska ingå i
skatteberäkningen. Andra avgifter till kyrkan ligger i den
enskildes intressen och ska betraktas som andra frivilliga
medlemsavgifter.

 Justeringar i stycke gällande förbehållsbelopp, minibelopp och
individuell prövning av belopp görs för att följa socialstyrelsens
senaste meddelandeblad om avgifter inom vård och omsorg.

 Stycken från dokumentet taxa angående insatser enligt LSS
flyttas till riktlinjen då innehållet är mer relevant i en riktlinje.

 Tas bort: För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara
kommunens interna milkostnad. Avgiften ska delas lika mellan
samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens medföljande
personal. Anledning: det är inte tillåtet att ta betalt för milkostnad
utan trafiktillstånd.

 Förtydligande ang. avgifter för medboende/parboende och
elevhem görs.
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Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer 
bidrar till effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. 
Transparens genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för 
invånare genom att de ex. finns tillgängliga på kommunens 
hemsida.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för 

insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och 
taxa i anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
 Områdeschef bistånd VoO 
 Områdeschef funktionshindradeomsorgen VoO 
 Områdeschef äldreomsorgen VoO 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-14 KS/2023:147

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

Förslag till beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa reviderade riktlinjer inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och avgifter i anslutning till 
insatser enligt LSS att gälla från och med beslutsdatum till och med 2028-
12-31.

att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området KS § 2022/415. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2022. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden. I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, 
fakturering och regler vid frånvaro.  
Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för följande områden: 

 Tas bort: Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska
inte räknas in i förbehållsbeloppet. Anledning: I Tierps kommun
finns beslut att endast begravningsavgiften ska ingå i
skatteberäkningen. Andra avgifter till kyrkan ligger i den enskildes
intressen och ska betraktas som andra frivilliga medlemsavgifter.

 Justeringar i stycke gällande förbehållsbelopp, minibelopp och
individuell prövning av belopp görs för att följa socialstyrelsens
senaste meddelandeblad om avgifter inom vård och omsorg.

 Stycken från dokumentet taxa angående insatser enligt LSS flyttas
till riktlinjen då innehållet är mer relevant i en riktlinje.

 Tas bort: För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara
kommunens interna milkostnad. Avgiften ska delas lika mellan
samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens medföljande
personal. Anledning: det är inte tillåtet att ta betalt för milkostnad
utan trafiktillstånd.

 Förtydligande ang. avgifter för medboende/parboende och elevhem
görs.
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Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling 
vid handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att 
de ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
 Områdeschef bistånd VoO 
 Områdeschef funktionshindradeomsorgen VoO 
 Områdeschef äldreomsorgen VoO 

 
I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare  
Vård och omsorg  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg. De ses nu 
över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa områden.  

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter.  

Omfattning 
Riktlinjerna omfattar insatser inom Vård och omsorg. Insatser och service som ges 
inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, omfattas inte av denna riktlinje.  
 
Riktlinjerna kompletteras av Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser 
inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Lagar som styr avgifter 
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 

 8 kap. socialtjänstlag (2001:453), SoL,  
 17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL samt  
 18-21 §§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS.  
 
Kommunen får enligt 8 kap. 2 § SoL ta ut skälig ersättning för hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 
eller 7 § tredje stycket SoL och som inte omfattas av 12 kap. Jordabalken eller för 
annan liknande socialtjänst enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 
får inte överstiga kommunens självkostnader. Då ledsagning ses som en del i 
hemtjänsten enligt socialtjänstlagens förarbeten omfattas insatsen av maxtaxan.  

Huvudprinciper i avgiftssystemet för avgift som omfattas av 
maxtaxa  

Socialtjänstlagen 

Vissa avgifter ska enligt 8 kap. 4 § SoL regleras efter den enskildes avgiftsunderlag 
baserat på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 
tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Detta gäller avgift för 
hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och kommunal hälso- och 
sjukvård. Dessa avgifter får inte enligt 8 kap. 6 § SoL uppgå till ett så stort belopp 
att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.  
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Av 8 kap. 7 § SoL följer vidare att kommunen ska bestämma den enskildes 
förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadsomkostnader, utom 
bostadskostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Bostadskostnaden ska 
beräknas för sig och läggs till i förbehållsbeloppet. Det finns även genom 
bestämmelser i 8 kap. 5 § SoL ett högkostnadsskydd, maxtaxa, för hur stor avgiften 
kan vara. När avgifterna fastställs ska kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL dessutom 
försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt 
försämrad ekonomisk situation.  
 
Då lagen inte föreskriver exakt summa på avgift beslutar kommunfullmäktige i 
Tierps kommun om vilka priser som ska gälla för olika insatser i kommunen. 
Priserna ses regelbundet över och ska ligga i jämförelse med samhällets utveckling. 
Beroende på den enskildes ekonomi kan avgiften bli lägre än den taxa som 
fastställts. 

Hälso- och sjukvård 

Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som beviljats särskilt boende eller bostad 
med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt PM 
2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och regioner, 
SKR) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med boende enligt 
SoL.  
 
Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. 
 
Enskild som är inskriven i hemsjukvården betalar en fast månadsavgift. 
Månadsavgiften omfattar även delegerad hälso- och sjukvård som utförs av annan 
än legitimerad personal. Avgiften ingår i maxtaxan. För tillfälliga insatser, eller om 
den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården, utgår en besöksavgift. 
 
Hjälpmedel  
Vid utprovning av hjälpmedel för dem som inte är inskrivna i hemsjukvård tas en 
avgift ut. I avgiften ingår ett uppföljande besök.  Utöver besöksavgiften tas en 
avgift ut för respektive hjälpmedel.  
Avgiften är den samma oavsett om den enskilde hämtar hjälpmedlet eller får det 
levererat till hemmet. Om ett nytt hjälpmedel skrivs ut vid uppföljning ingår det i 
uppföljningstillfället. Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för 
hembesök genererar en avgift (samma som vid hembesök).  
 
Avgift tas ut när: 

 Ett hjälpmedel förskrivs första gången. 
 Ett hjälpmedel byts ut p g a. slitage och är förskrivet sedan mer än ett år 

tillbaka. 
Den enskilde står själv för driftskostnader som exempelvis elförbrukning vid 
laddning eller kostnad för däck och slang vid punktering, samt eventuella batterier. 
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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år. 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS  

Avgifter för måltider vuxna  
För enskilda måltider avseende vuxna med insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
ska avgift motsvara 100 % av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  
 
Avgifter för måltider barn 
För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

Avgifter i anslutning till insatsen korttidstillsyn enl. 9 § 7 LSS 

Avgifter för måltider  

Under skollov ska avgifter för måltider för barn och ungdom med insatsen 
korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vara desamma som avgifter i anslutning till insatsen 
korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för barn eller ungdomar. 
 
Under de tider på året då det inte är skollov bekostas måltiden av kommunen.  

Avgifter i anslutning till insatsen boende i familjehem eller bostad med 
särskild service enl. 9 § 8 LSS för barn eller ungdomar  

Omfattning och avgränsning  

Bestämmelserna omfattar kostnader för kost och logi för barn och ungdom 
beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS.  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende i anslutning till gymnasieskola med 
Rh- anpassad utbildning1. Dessa elever betalar avgift för kost och logi till skolan 

 
1 Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och 
habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-
anpassad utbildning. 
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med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost 
och logi för vissa elever som bor i elevhem (SKOLFS 2009:24).  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende eller annan inackordering på grund 
av studier vid gymnasieskola på annan ort utan särinriktning. Dessa elever betalar 
avgift för kost och logi till skolan och har möjlighet att söka inackorderingstillägg 
från Tierps kommun med stöd av 5 kap. 32 § SkolL.  

Avgifter för måltider  

För kost i anslutning till insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska 
avgift uppgå ̊till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad.  

Elevhem 

Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för kost och logi inte 
debiteras under månaderna juni-augusti.  

Avgifter för måltider, stödfamilj och lägerverksamhet inom LSS, barn och ungdom  

För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

Avgifter för boende  

För logi vid insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska avgift uppgå ̊
till en tolftedel av 0,5063 prisbasbelopp per månad under förutsättning att den 
enskilde har en inkomst enligt 19 § LSS.  

Avgifter i anslutning till insatsen daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS  

Avgifter för resor  

För personer beviljade resor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska 
avgift motsvara 25 procent av den månatliga totala taxikostnaden, till ett maxbelopp 
per månad motsvarande en 30-dagars pensionärsbiljett hos UL. Resterande kostnad 
ska bekostas av kommunen.  
 
Maxbeloppet justeras och följer ULs prissättning för 30 dagars pensionärsbiljett.  

Högkostnadsskydd (maxtaxa) 
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och 
förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 2 359 kr per månad. Avgiften för bostad 
i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till högst en 
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tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 2 423,31 kr 
per månad (Socialstyrelsens meddelandeblad 7/2022). 

Förbehållsbelopp  
Kommunala avgifter får enligt 8 kap. 6 § SoL inte uppgå till ett så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina 
personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
Förbehållsbeloppet, summan av minimibelopp, individuellt tillägg och 
bostadskostnaden, är alltså den lägsta nivå på vad den enskilde har rätt att 
förbehålla sig av sina egna medel.  
 
Minimibeloppet   
Minimibeloppet är ett schablonbelopp som fastställs årligen av riksdagen och ska 
enligt 8 kap. 7 § SoL täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.  
 
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8 kap. 8 
§ SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet. 
För år 2023 motsvarar det 6 470,19 kronor per månad. 2 Minimibeloppet för var 
och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst en tolftedel av 1,2066 
gånger prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 5 278,88 kr per månad. Yngre 
personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning 
och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser 
bör levnadsomkostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en 
individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp 
till 10 % (Socialstyrelsens meddelandeblad 7/2022). 
 
 
Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas in i 
förbehållsbeloppet. Begravningsavgift tas med i skatteberäkningen.  

Individuell prövning av minimibeloppet  
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har 
behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8 kap. 7 § SoL. 
Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger minimibeloppet enligt 
8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas efter en individuell prövning. 
Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade kostnader för resor, för viss typ av 
kost eller på grund av funktionshinder. Kommunen bör godta den faktiska 
merkostnaden om den inte är oskäligt hög. Kommunen får även i vissa fall minska 
minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § andra stycket SoL. Om kostnadsposten som 
föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget 
så bör minskningen baseras på deras beräkningar. Det beror på att även den 
schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas på 
Konsumentverkets beräkningar.  
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Varaktigt tolkas i Tierps kommun som en period av minst sex månader. Ett 
väsentligt belopp tolkas som belopp som överstiger 200 kr per månad. Uppgifterna 
ska kunna styrkas vid ansökan. 
 
Av lagens förarbeten ges följande exempel på situationer som kan föranleda en 
höjning av minimibeloppet: 
 

 Fördyrad kost. I lagens förarbeten anges att de schabloniserade kostnaderna 
för kost som ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 
år och äldre. Då yngre personer normalt konsumerar mer livsmedel och 
därmed har en större kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till 
denna merkostnad. Det innebär att yngre personer med funktionsnedsättning 
bör få ett högre belopp. På samma sätt bör kommunerna enligt lagens 
förarbeten höja minimibeloppet för äldre personer med varaktiga 
merkostnader för livsmedel. Om den enskilde betalar en avgift för 
färdiglagad mat som levereras av hemtjänsten, eller ges inom ramen för 
dagverksamhet eller vid ett särskilt boende, och om avgiften för maten 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget, 
ska kommunen höja förbehållsbeloppet för merkostnaden och den faktiska 
merkostnaden kan i sådant fall godtas. Detta då kostnaden för mat är högre i 
jämförelse med om man lagar maten själv. Det individuella beloppet påverkar 
inte avgiften för måltiderna men däremot kan kostnaden för de insatser som 
ingår i högkostnadsskyddet (maxtaxan) påverkas. Detta gäller ej vid oplanerad 
vistelse på korttidsboende.  
 

 Underhållskostnad för minderåriga barn. Förbehållsbeloppet bör enligt 
lagens förarbeten kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i 
samband med hemmavarande barn.  
 

 Kostnader till följd av funktionshinder, rehabilitering/habilitering inklusive 
resekostnader. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten kunna höjas 
för de merkostnader som uppkommer i samband dessa situationer.  

 
 Yngre personers med funktionshinder rätt till fritidsaktiviteter som är 

naturliga för yngre personer. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med 
fritidsaktiviteter.  

 Yngre personers med funktionshinder behov av medel för bosättning och 
familjebildning. Enligt lagens förarbeten bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning beräknas till en nivå som överstiger 
minimibeloppet upp till 10 procent.  
 

 Kostnader för god man. Förbehållsbeloppet bör enligt lagens förarbeten 
kunna höjas för de merkostnader som uppkommer i samband med eventuell 
god man. 

 
 Kostnader för andra aktiviteter eller ändamål som den enskilde av olika 

anledningar inte kan eller bör avstå ifrån.  
 
Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt ska förbehållsbeloppet inte höjas. 
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Inkomstpensionstillägg 
Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till allmän 
pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL beräknas. 

Avgifter inom maxtaxan  
De avgifter som faller under högkostnadsskyddet är hemtjänst i ordinärt och särskilt 
boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Som hemtjänst i 
ordinärt boende räknas serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, trygghetslarm, 
ledsagarservice och avlösarservice. Avgift utgår för beviljad tid. Personer som har 
insatsen personlig assistans och som efter 65 årsdagen beviljas kompletterande 
hemtjänst betalar avgift för hemtjänsten.  
 
Med hemtjänst i särskilt boende menas de service- och omvårdnadsinsatser som 
beviljas vid särskilt boendet eller korttidsboendet. Avgift utgår med maximalt vad 
den enskilde har avgiftsutrymme för, upp till och med maxtaxan. Med kommunal 
hälso- och sjukvård menas hemsjukvård, rehabilitering och utprovning av tekniska 
hjälpmedel i hemmet.  

Avgifter utanför maxtaxan  
Följande ingår inte i maxtaxan; 

 hyra för särskilt boende 
 avgift för förbrukningsartiklar som ombesörjs vid särskilt boende 
 avgifter för måltider som serveras vid kommunens särskilda boenden, 

korttidsboende och dagverksamhet eller levereras hem till den enskilde  
 matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan och det finns inget maxtak för 

matlådor i hemtjänsten. Betalning sker per matlåda. 
 avgifter för resor till och från kommunala verksamheter 

 
Avgifter för service i anslutning till insatser enligt LSS ryms inte inom 
högkostnadsskyddet.  

Avgiftsfria insatser  
Kommunen erbjuder vissa insatser som inte är avgiftsbelagda. Dessa är stöd från 
syn- och hörselinstruktör, Anhörigcenter, boendestöd, stöd i boende, trygg hemgång 
och kontaktperson. Den beviljade insatsen avlösarservice i hemmet är även 
avgiftsfri om den understiger 10 timmar per månad.  
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Undantag från avgiftsbestämmelserna 

Personer som flyttar från LSS-boende till särskilt boende 

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
och som på grund av förändrade behov ansöker och beviljas särskilt boende för 
äldre betalar inte omvårdnadsavgift.  

Personer med vissa LSS-insatser och hälso- och sjukvård 

Personer som är beviljade bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
eller personlig assistans eller skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 LSS 
alternativt 51 kap socialförsäkringsbalken (2010:110) betalar inte avgift för 
kommunal hemsjukvård.  

Avgift för hemsjukvård 

Ingen besöksavgift tas ut för: 
1. hembesök hos patient inskriven i hemsjukvård 
2. konsultation för stöd till andra personalgrupper, t ex för att underlätta 

arbetsmiljö 
3. hembesök på initiativ av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

när någon av dessa bedömt att hembesök är nödvändigt, då den enskilde 
saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller 
medicinsk karaktär som utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats 
skulle medföra. 

4. injektion av psykofarmaka.  

Avgiftsberäkning 

Avgiftsgrundande inkomster  
Kommunen ska vid beräkning av avgiftsunderlaget utgå från aktuella 
nettoinkomster vid beräkningstillfället. Med avgiftsunderlag menas enligt 8 kap. 4 § 
SoL den inkomst som någon kan antas komma att få under de närmaste tolv 
månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Dessa innefattar enligt samma lag 
inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt 
inkomstskattelagstiftningen, därtill ska vissa inkomster som inte är skattepliktiga i 
Sverige, bland annat utländsk inkomst och stipendier, räknas in i avgiftsunderlaget 
liksom bostadstillägg, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. Av 8 kap. 4 § SoL 
följer även att i fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av 
makarnas sammanlagda inkomster.  
 
Inkomster som ska räknas med kan således vara inkomst av tjänst, pensioner från 
det allmänna pensionssystemet såsom garantipension, tilläggspension och 
änkepension, tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, äldreförsörjningsstöd, 
utlandspensioner, inkomst av näringsverksamhet och rörelse, avkastning på kapital, 
aktieutdelning, reavinst vid försäljning av fastighet eller dylikt, inkomst vid 
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uthyrning av bostad, föräldrapenning, underhållsbidrag, beskattningsbar del av 
vårdbidrag, livränta, A-kassa, aktivitetsersättning, sjukpenning och sjukersättning, 
bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, bostadsbidrag liksom studiemedel i form av 
studiebidrag och skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kr per månad. 

Vissa inkomster som inte är avgiftsgrundande  
Följande inkomster är inte avgiftsgrundande: handikappersättning, 
assistansersättning, habiliteringsersättning, obeskattad del av vårdbidrag, 
barnbidrag, ekonomiskt bistånd enligt SoL, introduktionsersättning för flykting, 
ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar och särskilda skadestånd 
från staten till personer som tvångssteriliserats och till personer som skadats av 
vissa läkemedel. Den enskildes förmögenhet ska inte heller påverka avgiften, utan 
endast avkastningen på kapitalet.  

Avgiftsberäkning för olika hushållstyper  
Den enskilde har ansvar för att informera kommunen om varaktig förändring av 
hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller 
avgiftsutrymmet. Nedan följer beskrivning av beräkning beroende på hushållstyp: 

Ensamboende  

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt 
minimibelopp.  

Makar och registrerade partner  

Av 8 kap. 4 § SoL följer att i fråga om makar och registrerade partners ska den 
enskildes inkomst anses utgöra hälften av parets sammanlagda inkomster. För att 
beräkna makars och registrerade partners inkomster ska dessa läggas samman och 
delas med två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom 
biståndsbeslutet gäller för den enskilde personen var för sig och insatserna kan 
variera för vardera maken, beräknas avgiften för varje enskild person. Om endast en 
av parterna har någon insats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter 
ändå räknas med. Inkomstuppgift behöver därför begäras in från båda makar och 
registrerade partners oavsett om endast en av dem har insats.  
 
Gällande makar och registrerade partners ska vidare den inkomst som är fördelaktig 
för den enskilde användas vid beräkning av avgiftsutrymmet. Detta gäller till 
exempel om den ena i paret har en lägre inkomst vid jämförelse med de hopslagna 
inkomsterna som delats med två.  

Sammanboende  

I hushållsgemenskap som består av sammanboende som inte är gifta eller ingått 
partnerskap beräknas avgiften som för ensamstående eftersom det inte finns någon 
lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Bostadskostnaden ska däremot delas 
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lika. Detta innebär att i de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller 
dennes inkomst och behov av insats/antal timmar. Om båda sammanboende har 
hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens 
inkomst och omfattning av insatsen/antalet timmar. Sammanboendes 
förbehållsbelopp ska vidare beräknas som lägre än för ensamstående. 

Bostadskostnader  
Kommunen ska ta hänsyn till faktisk bostadskostnad samt bostadstillägg eller 
bostadsbidrag. Bostadskostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas 
från nettoinkomsten.  
 
I hyran för hyresrätt eller i avgiften för bostadsrätt ska inte avgift för hushållsel, 
kabel-TV, garage, parkeringsplats eller andra tillval ingå.  
 
Om den enskilde har trovärdiga uppgifter för drift och uppvärmning ska dessa 
användas vid beräkningen av bostadskostnaden. Kommunen kan använda 
Försäkringskassans schablonbelopp vid beräkning av bostadskostnad i de fall det 
svårligen går att utreda de faktiska kostnaderna för drift och uppvärmning. 

Förbehåll för bostadskostnad  

Hyresrätt  

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och 
obligatoriska avgifter, till exempel drift, sophämtning, vatten med mera. Ingår 
hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån (enligt Pensionsmyndighetens 
schablon). Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid 
privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etcetera.  

Bostad med andrahandskontrakt  

Bostadskostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad.  

Bostadsrätt  

Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska 
avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad ifrån (enligt 
Pensionsmyndighetens schablon). Finns lån för anskaffandet av bostadsrätten 
räknas 70 procent av räntekostnaden med i bostadskostnaden. Uppgifterna ska 
styrkas med kopior av aktuella handlingar. 

Eget enfamiljshus  

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende kan vara:  
 70 procent av räntekostnaden på lån för anskaffandet av bostadsfastigheten,  
 70 procent av tomträttsavgäld (hyra för marken),  
 den kommunala fastighetsavgiften om,  
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 fastighetsförsäkring samt  
 övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning.  

 
Då posterna räknats samman för ett år ska summan delas med tolv för att få fram en 
månadskostnad. För makar delas bostadskostnaden med två. Detsamma gäller 
sambor som äger halva bostaden var. Beroende på ägarförhållande ingår den 
kommunala fastighetsavgiften för den lagfarne ägaren och lånekostnader för den 
som uppbär bostadslånet. Uppgifterna ska styrkas med kopior på aktuella 
handlingar. 

Eget småhus på lantbruksenhet  

Endast kostnader som rör bostadsdelen inklusive tomtmark får tas med. I 
bostadskostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på lån som rör bostadsdelen. 
Övriga driftkostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning ska även tas med.  

Tvåfamiljshus  

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter 
fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.  

Arrenderat småhus på lantbruksenhet  

Bostadskostnaden ska vara arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, 
uppvärmning, övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning. 
Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån.  

Särskilda boendeformer  

Då den enskilde bor på särskilt boende räknas bostadskostnad som hyreskostnad 
exklusive hushållsel. 
 
Om hushållsel och/eller trygghetslarm ingår i hyran ska detta räknas av från 
förbehållsbeloppet. I Pensionsmyndighetens föreskrifter finns schablon för 
beräkning av bland annat kostnad för en bostads hushållsel. 

Parboende/medboende 

För anhörig maka make-partner som bor i särskilt boende och enbart har beslut om 
parboende fördelas hyreskostnaden mellan makarna om de delar lägenhet. Har 
makarna separata lägenheter i boendet utfaller hyreskostnaden per person och 
lägenhet. 

Beviljad hemtjänst/kost/ trygghetslarm debiteras var och en efter gällande riktlinje.   
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Beräkning av bostadskostnad 

Om den enskilde inte lämnar uppgifter beräknas bostadskostnaden som noll (0). Om 
den enskilde har bostadstillägg/bostadsbidrag kan beräkning göras utifrån uppgifter 
från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. 

Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse  
Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning 
av avgiften alternativt avgiftsbefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa skäl 
räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarvarande 
makes/sambos ekonomi. Nedsättning av avgift sker också om avgiftsutrymmet inte 
är tillräckligt för att betala för beviljade insatser.  

Dubbla bostadskostnader  

Tillfällig dubbel bostadskostnad kan förekomma i samband med flytt till särskilt 
boende då tilldelning och flytt ofta sker med kort varsel. När den enskilde flyttar till 
särskilt boende och får dubbla bostadskostnader kan han eller hon efter skriftlig 
ansökan om ekonomisk prövning därför beviljas jämkning. Jämkning beviljas för 
högst tre månader för hyreskostnader och innebär att den högre bostadskostnaden 
för tremånadersperioden påverkar service- och omvårdnadsavgiften.  

En av två makar/sammanboende flyttar  

När en av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform ska 
kommunen enligt 8 kap. 6 § SoL försäkra sig om att den hemmavarande 
makan/sambon inte drabbas av en oskäligt försämrad situation när avgifterna 
bestäms. Detta ska ske oavsett om den enskilde och dennes anhöriga påkallar detta 
eller inte. När en av makarna flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform 
ska kommunen även rekommendera makarna att ansöka om ändrad pensionsstatus 
för makar som lever med skild hushållsgemenskap hos Pensionsmyndigheten 
liksom att ansöka om bostadstillägg. Detta då makarna då kan få gynnsammare 
inkomster, bostadskostnader och förbehållsbelopp.  
 
Då en av makarna flyttat ses de inte längre som sammanboende av kommunen. 
Detta innebär att makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika 
vid avgiftsberäkningen. För var och en avräknas nettohyran för respektive bostad 
och var och en ska garanteras de förbehållsbelopp som gäller ensamstående i 
ordinärt respektive särskild boendeform. Denna tudelningsprincip ska dock endast 
tillämpas i de fall makar gynnas i avgiftshänseende, det vill säga i regel när maken 
med den högsta inkomsten flyttar till den särskilda boendeformen. I annat fall 
bestäms avgifterna efter de inkomster makarna har var för sig.  
 
Om den kvarboende maken, trots tudelningsprincip, inte har tillräckliga medel i nivå 
med förbehållsbeloppet och nettohyran, ska ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomst för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehållsbeloppet 
och avgifter för den make, som flyttat till den särskilda boendeformen, på basis av de 
kvarvarande nettoinkomster som denne har. I de fall Pensionsmyndigheten beslutat om 
ändrad pensionsstatus för makar som lever med skild hushållsgemenskap ska 
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kommunen göra en ny avgiftsberäkning i och med att makarna får ändrade inkomster 
och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg.  

Avsaknad av avgiftsutrymme  

I vissa fall har enskilda så låg inkomst att de inte har möjlighet att tillgodogöra sig 
förbehållsbeloppet, även om detta höjs. Även om kommunen har rätt att ta ut avgift 
får avgiften inte inskränka på den enskildes rätt till förbehållsbelopp. Om den 
enskilde inte har avgiftsutrymme att betala för alla beviljade insatser sänks avgiften 
för beviljade insatser till den nivå den enskilde bedöms kunna betala. Om 
avgiftsutrymmet är noll eller negativt kan ingen avgift tas ut för de insatser som 
omfattas av maxtaxan. I de fall den enskilde inte bedöms ha utrymme att betala 
avgift till kommunen för de beviljade insatserna i maxtaxan, faktureras denne inte 
för avgift. 

Avgiftsbeslut 
Handläggning av avgifter följer gängse process för 
myndighetsutövning/handläggning. Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut 
med beslutsmotivering. Beslut om avgifter kan överklagas.  
 
Den enskilde är skyldig att meddela förändrade förhållanden såsom inkomst eller 
bostadsförhållanden som kan medföra ändring av avgiften. 

Fakturering 
Fakturering av avgifter sker månadsvis i efterskott och hyra i förskott med 
förfallodag sista vardagen i månaden. Faktura ska vara den enskilde tillhanda 
omkring den 15:e varje månad. Om en faktura inte är reglerad efter 15 dagar 
skickas betalningspåminnelse ut och efter ytterligare 15 dagar skickas inkassokrav. 
Därefter följs inkassoföretagets normala rutiner. Avgifter och räntor följer inkasso- 
och räntelagens bestämmelser.   
 
Är fakturaunderlaget 49 kr eller lägre per månad kommer avgiften att samlas ihop 
för varje månad och först när beloppen tillsammans blir mer än 50 kr skickas 
faktura för avgiften. Detta betyder att faktura inte alltid skickas varje månad. 

Regler för avgifter vid frånvaro  
Frånvaro kan påverka kommunal avgift. Månadsavgiften för hemtjänst i form av 
service och omvårdnad kan minska om de beslutade insatserna uteblir vid 
upprepade tillfällen, vid sjukhusvistelse och vid planerad frånvaro som den enskilde 
meddelat minst sju dagar i förväg. Om den enskilde har insatser i ordinärt boende 
och vistas på korttidsplats debiteras endast avgift för korttidsplats under 
vistelsetiden. Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård påverkas inte vid frånvaro.  
Om den enskilde bor på särskilt boende görs ingen hyresreducering vid frånvaro. 
Matavdrag görs dock vid frånvaro. Frånvaro kan även påverka service- och 
omvårdnadsavgiften. 
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Start och avslut av avgift samt frånvarohantering  

Den enskilde betalar för insatser från och med att de verkställs till och med att de 
avslutas. Om insatserna startar eller avslutas under pågående månad beräknas 
avgiften för de dagar hjälpen pågått. Vid växelvård/avlastning och korttidsplats 
faktureras hel avgift ankomstdagen men ingen avgift för avresedagen. Minst ett 
dygn faktureras alltid. Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut 
för besöket/förskrivningen men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  
Vid dödsfall debiteras service-, omvårdnads- och avgift för matabonnemang till och 
med dagen för dödsfallet. Hyra betalas till och med uppsägningstidens slut. 
Skyldighet att betala hyra kan dock upphöra tidigare om ny hyresgäst flyttar in. 
Avgiften för trygghetslarm kan upphöra då biståndshandläggaren avslutat insatsen 
och larmet återlämnats, dock senast månaden efter dödsfallet.  

Indexering 
Samtliga avgifter, exklusive avgift för hjälpmedel, index uppräknas årligen med 
förändringen i prisbasbeloppet mellan förgående år och det år avgiften gäller. Om 
prisbasbeloppet minskar i förhållande till föregående år bibehållas nivån på 
avgifterna, de sänks inte. När prisbasbeloppet höjs görs höjning av avgift först när 
prisbasbeloppet återigen överstiger det belopp som gällde innan prisbasbeloppet 
sänktes.  
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Avtal - Avtal om byggnation av nya brandstationer 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att godkänna förslagen till nya avtal för Skärplinge resp. Söderfors 
brandstationer. 
 
att godkänna nytt avtal för Knutby brandstation 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Samverkansavtalet för den gemensamma räddningsnämnden står det att 
kommunerna ska följande angående nybyggnationer gällande: ”Fastigheter 
för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive 
kommun) som sedan den gemensamma nämnden hyr. 
Kostnadsförändringar i samband med eventuell nybyggnation, omfattande 
ombyggnationer eller genomgripande renoveringar ska diskuteras av 
Kommunerna och avtalas separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen 
av såväl byggnation som löpande drift skall finansieras.” Detta avtal avser 
att reglera hur finansieringen av en ny brandstation, som ersätter nuvarande 
brandstation i Söderfors och Skärplinge, ska ske. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommunfastigheter håller nu på att projektera brandstationer. 
Under samma period kommer Knutby brandstation att projekteras och 
byggas i Östhammars kommun men inte av TKAB. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i 
Söderfors och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål  
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet 
och tillgänglighet i hela kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnadsuppskattning är 25 000 tkr (-10/+30%) för respektive projekt 
inklusive byggherrekostnader och tomt. Lokalytan bedöms till cirka 500 
kvm per brandstation. Hur stor stationen slutligen ska vara beslutar Tierps 
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kommun med bistånd av sakkunskap om verksamhetskrav från den 
gemensamma räddningsnämnden. Vid en investeringskostnad på cirka 25 
000 tkr bedöms årshyra till cirka 1 750 tkr per brandstation.  
 
Nuvarande årshyra för befintlig brandstation i Söderfors är 397 tkr, 
hyresökningen en ny station skulle medföra blir då således cirka 1 353 tkr 
 
Nuvarande årshyra för befintlig brandstation i Skärplinge är 240 tkr, 
hyresökningen en ny station skulle medföra blir då således cirka 1 510 tkr. 
 
Totalt blir det en hyresökning på 2 863 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Avtalsförslag för brandstationen i Söderfors. 
 Avtalsförslag för brandstationen i Söderfors. 
 Avtalsförslag för brandstationen i Knutby. 
 KS beslut §31/2022 Lokalförändring - Skärplinge brandstation och 

Söderfors brandstation 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Chef samhällsbyggnad 
 Räddningsnämnden 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-02-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 31 
Dnr KS/2021:957, KS/2021:958 
 
Lokalförändring - Skärplinge brandstation och Söderfors 
brandstation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till TKAB att på föreslagen placering upprätta förslag på byggnad 
och medföljande uppskattning av hyreskostnad utifrån redovisade 
specifikationer, för godkännande av räddningsnämnden, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att föreslå alternativ hantering av 
befintliga räddningsstationer i Söderfors och Skärplinge för att undvika 
framtida kostnader inom Tierps kommun koncern. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden har påtalat behov av att ersätta befintliga brandstationer 
lokaliserade i Skärplinge respektive Söderfors. Önskemål finns om att nya 
lokalerna ska tas i bruk under 2024 och i samband med detta ska de 
nuvarande stationerna avvecklas. Önskemål om placering och utförande 
redovisade i Bilaga 1 ställer specifika krav på tomtens beskaffenhet med 
även på möjliga anslutningar till större vägar på respektive ort.  
 
Utredningen har identifierat lämpliga placeringar på respektive ort och även 
berört möjliga ägarförhållanden utifrån förvaltningsperspektiv.  
 
Tommy Kjärsgård, fastighetssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari  2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Tommy Kjärsgård, fastighetssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i Söderfors 
och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Underlag för investeringskalkyl måste upprättas i samband med 
projektering.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2022
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Utredning – Lokalförändring, Skärplinge brandstation och Söderfors

brandstation
 Begäran lokalförändring Skärplinge brandstation 2021
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring, Skärplinge
brandstation

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring , Skärplinge brandstation

 Begäran lokalförändring Söderfors brandstation 2021-10-20
 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring  Söderfors
brandstation

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-
10-27 - Lokalförändring  Söderfors brandstation

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad
 VD för Tierps kommunfastigheter AB
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§ 17
Dnr KS/2022:915 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  

att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2022 nya lokala 
ordningsföreskrifter (KS/2022:915) vilka anmäldes till länsstyrelsen i 
Uppsala län i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).  

Länsstyrelsen beslutade den 21 december 2022 att upphäva föreskrifterna 
i följande delar. 

- 3 § andra stycket avseende naturreservatet Iggelbo,
- 10 § första stycket avseende affischering,
- 14 § avseende fyrverkerier och andra pyrotekniska varor,
- 17 § tredje stycket avseende lösa hundar och
- 22 § avseende överträdelse av lokal ordningsföreskrift i lokala

ordningsföreskrifter

3 § andra stycket och 17 § tredje stycket i föreskrifterna 
(naturreservatet Iggelbo samt lösa hundar) 
Länsstyrelsens motivering vad avser 3 § andra stycket och 17 § tredje 
stycket är att dessa punkter avser förhållanden som är eller kan vara 
reglerade i annan ordning och därför inte omfattas av kommunens 
föreskriftsrätt enligt 3 kap. 12 § ordningslagen.  

Eftersom länsstyrelsens bedömning får anses vara korrekt ska reglering 
gällande naturreservatet Iggelbo samt om lösspringande hundar således 
utgå från kommunens föreskrifter. För naturreservatet Iggelbo gäller 
därmed att hänvisning till reservatet i bilaga 2 ska strykas. I 17 § ska hela 
tredje stycket om lösspringande hundar strykas. 

10 § första stycket i föreskrifterna (affischering på träd) 
Vad avser föreskriften 10 § första stycket anser länsstyrelsen att 
bestämmelsen har en alltför vid tillämpning och att det är oklart på vilket 
sätt den syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen. I detta fall 
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hänvisar länsstyrelsen till 3 kap. 12 § ordningslagen som innebär att en 
föreskrift inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Eftersom ett generellt affischeringsförbud på samtliga träd i hela 
kommunen obestridligen inte kan anses vara befogat ska även denna 
punkt utgå från föreskrifterna. 
 
14 § i föreskrifterna (fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) 
Länsstyrelsen har även upphävt 14 § fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor med hänvisning till 3 kap. 12 § ordningslagen.  
 
Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kräver enligt 
3 kap. 7 § ordningslagen Polismyndighetens tillstånd om användningen 
med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom. I en kommuns lokala ordningsföreskrifter kan 
denna bestämmelse kompletteras och då i viss utsträckning skärpas eller 
förtydligas vad gäller exempelvis plats.   
 
Det ska noteras att det i många av landets kommuner finns 
ordningsföreskrifter rörande fyrverkerier som är utformade på samma 
sätt som den upphävda paragrafen. Om detta beror på att andra 
kommuner inte har anmält sina föreskrifter till länsstyrelse är oklart. 
Enligt rättspraxis ska dock både geografiska och tidsmässiga 
begränsningar i föreskrifterna användas mycket restriktivt. Det framgår 
också av förarbetena till ordningslagen att ett sådant förbud eller en sådan 
tillståndsplikt som det här är fråga om förutsätter att förbudet begränsas 
till särskilt känsliga platser eller tidpunkter då människor eller egendom 
särskilt riskerar att skadas till följd av användandet av de pyrotekniska 
produkterna (prop. 1992/93:210 s 123). 
 
Eftersom det inte kan anses särskilt påkallat saknar kommunen möjlighet 
att inskränka användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
i  kommunens samtliga detaljplanelagda områden. Inte heller kan 
användningen begränsas till ett fåtal tidpunkter på året som nyår eller 
valborg. Kommunen kan emellertid, i linje med bestämmelserna i 
ordningslagen, utforma en föreskrift som anger att fyrverkerier aldrig är 
tillåtna vid exempelvis vårdboenden eller andra särskilt utpekade 
känsliga platser. 
 
Mot denna bakgrund föreslås det att 14 § får denna lydelse. 
 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentrum. 
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Övriga tillstånd och regler för fyrverkerier och pyrotekniska varor 
hanterar polismyndigheten. 
 
22 § (Överträdelse av lokal ordningsföreskrift)  
Slutligen har länsstyrelsen upphävt 22 § som avser vilket straff som kan 
bli aktuellt vid överträdelse av lokal ordningsföreskrift. I 3 kap. 22 
ordningslagen anges att böter för brott mot ordningslagen kan utdömas 
vid såväl uppsåtlighet som oaktsamhet.  
 
Som Länsstyrelsen konstaterar så skulle kommunens föreskrift kunna 
tolkas som att oaktsamma överträdelser inte kan leda till straff. Eftersom 
en kommun inte får utfärda lokala ordningsföreskrifter som strider mot 
ordningslagenslagens bestämmelser eller införa inskränkningar eller 
undantag från ordningslagens regler annat än i skärpande syfte föreslås 
paragrafen ha följande utformning. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
  
22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa 
föreskrifter döms till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st. ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
Övrigt 
Kommunens beslut att anta eller revidera lokala ordningsföreskrifter 
anmäls omedelbart till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § 
ordningslagen. Länsstyrelsen ska enligt detta lagrum upphäva en 
föreskrift som strider mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland 
annat att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket 
även gynnar barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
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Beslutet skickas till 
 Kommunjurist 
 Chef KSU 
 Länsstyrelsen Uppsala län. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-23 KS/2022:915

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  

att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2022 nya lokala 
ordningsföreskrifter (KS/2022:915) vilka anmäldes till länsstyrelsen i 
Uppsala län i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).  

Länsstyrelsen beslutade den 21 december 2022 att upphäva föreskrifterna i 
följande delar. 

- 3 § andra stycket avseende naturreservatet Iggelbo,
- 10 § första stycket avseende affischering,
- 14 § avseende fyrverkerier och andra pyrotekniska varor,
- 17 § tredje stycket avseende lösa hundar och
- 22 § avseende överträdelse av lokal ordningsföreskrift i lokala

ordningsföreskrifter

3 § andra stycket och 17 § tredje stycket i föreskrifterna 
(naturreservatet Iggelbo samt lösa hundar) 
Länsstyrelsens motivering vad avser 3 § andra stycket och 17 § tredje 
stycket är att dessa punkter avser förhållanden som är eller kan vara 
reglerade i annan ordning och därför inte omfattas av kommunens 
föreskriftsrätt enligt 3 kap. 12 § ordningslagen.  

Eftersom länsstyrelsens bedömning får anses vara korrekt ska reglering 
gällande naturreservatet Iggelbo samt om lösspringande hundar således 
utgå från kommunens föreskrifter. För naturreservatet Iggelbo gäller 
därmed att hänvisning till reservatet i bilaga 2 ska strykas. I 17 § ska hela 
tredje stycket om lösspringande hundar strykas. 

10 § första stycket i föreskrifterna (affischering på träd) 
Vad avser föreskriften 10 § första stycket anser länsstyrelsen att 
bestämmelsen har en alltför vid tillämpning och att det är oklart på vilket 
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sätt den syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen. I detta fall 
hänvisar länsstyrelsen till 3 kap. 12 § ordningslagen som innebär att en 
föreskrift inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Eftersom ett generellt affischeringsförbud på samtliga träd i hela 
kommunen obestridligen inte kan anses vara befogat ska även denna punkt 
utgå från föreskrifterna. 
 
14 § i föreskrifterna (fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) 
Länsstyrelsen har även upphävt 14 § fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor med hänvisning till 3 kap. 12 § ordningslagen.  
 
Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kräver enligt 3 
kap. 7 § ordningslagen Polismyndighetens tillstånd om användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 
innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. I en kommuns lokala ordningsföreskrifter kan denna 
bestämmelse kompletteras och då i viss utsträckning skärpas eller 
förtydligas vad gäller exempelvis plats.   
 
Det ska noteras att det i många av landets kommuner finns 
ordningsföreskrifter rörande fyrverkerier som är utformade på samma sätt 
som den upphävda paragrafen. Om detta beror på att andra kommuner inte 
har anmält sina föreskrifter till länsstyrelse är oklart. Enligt rättspraxis ska 
dock både geografiska och tidsmässiga begränsningar i föreskrifterna 
användas mycket restriktivt. Det framgår också av förarbetena till 
ordningslagen att ett sådant förbud eller en sådan tillståndsplikt som det 
här är fråga om förutsätter att förbudet begränsas till särskilt känsliga 
platser eller tidpunkter då människor eller egendom särskilt riskerar att 
skadas till följd av användandet av de pyrotekniska produkterna (prop. 
1992/93:210 s 123). 
 
Eftersom det inte kan anses särskilt påkallat saknar kommunen möjlighet 
att inskränka användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i  
kommunens samtliga detaljplanelagda områden. Inte heller kan 
användningen begränsas till ett fåtal tidpunkter på året som nyår eller 
valborg. Kommunen kan emellertid, i linje med bestämmelserna i 
ordningslagen, utforma en föreskrift som anger att fyrverkerier aldrig är 
tillåtna vid exempelvis vårdboenden eller andra särskilt utpekade känsliga 
platser. 
 
Mot denna bakgrund föreslås det att 14 § får denna lydelse. 
 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentrum. 
Övriga tillstånd och regler för fyrverkerier och pyrotekniska varor 
hanterar polismyndigheten. 
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22 § (Överträdelse av lokal ordningsföreskrift)  
Slutligen har länsstyrelsen upphävt 22 § som avser vilket straff som kan bli 
aktuellt vid överträdelse av lokal ordningsföreskrift. I 3 kap. 22 
ordningslagen anges att böter för brott mot ordningslagen kan utdömas vid 
såväl uppsåtlighet som oaktsamhet.  
 
Som Länsstyrelsen konstaterar så skulle kommunens föreskrift kunna 
tolkas som att oaktsamma överträdelser inte kan leda till straff. Eftersom 
en kommun inte får utfärda lokala ordningsföreskrifter som strider mot 
ordningslagenslagens bestämmelser eller införa inskränkningar eller 
undantag från ordningslagens regler annat än i skärpande syfte föreslås 
paragrafen ha följande utformning. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
  
22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa 
föreskrifter döms till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st. ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
Övrigt 
Kommunens beslut att anta eller revidera lokala ordningsföreskrifter 
anmäls omedelbart till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § 
ordningslagen. Länsstyrelsen ska enligt detta lagrum upphäva en föreskrift 
som strider mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även 
gynnar barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 

Beslutet skickas till 
 Kommunjurist 
 Chef KSU 
 Länsstyrelsen Uppsala län. 

 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist
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Inledning 

Bakgrund 
Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
och gäller i hela Sverige. Lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att 
närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. 
 
Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av Förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen. 
 
Kommunens föreskrifter gäller på samma sätt som övriga lagar. Det betyder att 
kommuninvånare och besökare är skyldiga att känna till och följa föreskrifterna och 
brott mot dem kan medföra straff. 

Syfte 
Tierps kommun verkar för en trygg och säker miljö att vistas i för alla. Lokala 
ordningsföreskrifterna är ett sätt att komma till rätta med ordningsstörande 
aktiviteter som inte regleras i ordningslagen.  

Omfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen. Ordningsföreskrifter 
gäller i en enskild kommun.  

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
Tierps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Tierps kommun ska upprätthållas. 
Bestämmelserna i 14 § har tills syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av pyrotekniska varor. 
 

2 § Föreskrifterna tillämpas på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
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3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter ska med stöd 
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med 
offentlig plats: 

 
Idrotts- och sportplatser upplåtna och tillgängliga för allmänheten, särskilt 
iordningställda platser för friluftsliv och rekreation, badplatser och 
lekplatser, allmänna begravningsplatser och i den mån allmänheten äger 
tillträde, skolgårdar - förtecknade i bilagorna 1 och 2. 

 
Järnvägsområde inklusive perronger och väntsalar under tid och inom 
område som allmänheten har tillträde till. 

 
Allmän försäljningsplats är den närmast järnvägen belägna hälften av den 
asfalterade ytan av Stora Salutorget i Tierps köping, torget i Örbyhus, torget 
i Skärplinge och affärscentrum i Söderfors. För områden som kommunen 
har upplåtit till torghandel gäller dessutom kommunens föreskrifter om 
torghandel – torghandelsstadgan. 

Lastning av varor m.m. 

4 §  Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläcknings- utrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar 
eller andra handikappanordningar    blockeras eller att räddningstjänsten 
hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till 
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 

Störande buller 

6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 
07.00 utan polismyndighetens tillstånd. 

Container 

7 § Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ska ställas upp på en 
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
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Container får ej placeras så utrymning av byggnad försvåras. Öppen 
container innehållande brännbart material får ej placeras närmare än 6 meter 
från fasad. 

Adressnummerskyltar 

8 § Varje fastighet som tilldelas adressnummer ska vara försedd med adress och 
nummerskylt. Det är fastighetsägarens ansvar att på egen bekostnad anskaffa 
och sätta upp adressnummerskylt samt se till att skylten hålls i sådant skick 
att den med lätthet kan läsas. Nummerskylt ska vara uppsatt mot den väg 
som avses med adressen. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  Markiser, flaggor, skyltar eller annan fast reklamanordning får inte sättas 
upp så att dess underkant skjuter ut över allmän plats på lägre höjd över 
marken än 3,2 meter eller så att någon del därav skjuter utanför gång- eller 
cykelbana på lägre höjd över marken än 4,5 meter. 
 
Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte placeras på 
gångbana eller trottoar på ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för 
främst personer med funktionsnedsättning eller så att de kan medföra risk 
för personskada. De får heller inte skymma vägmärken eller signaler. 
Markiser, skyltar och flaggor får inte sättas upp på belysningsstolpar. 

 
Uppsättning av skyltar kräver bygglov och polistillstånd enligt upplåtelse av 
offentlig plats enligt ordningslagen. 

Affischering 

10 § Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot eller är belägna på offentlig plats. 

 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad i vilken 
rörelsen är inrymd. 

Uppsättande av banderoller, dekorationer och reklamanordningar 

11 § Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, dekorationer 
och reklamanordning över eller på ett sådant sätt att de riktas mot offentlig 
plats. 
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Högtalarutsändning 

12 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentlig plats (se §§ 2 och 3 i dessa ordningsföreskrifter), får 
inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Marschaller, facklor samt vedkorgar 

13 § Öppen eld får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Marschaller får inte 
placeras direkt på marken utan ska placeras i hållare. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

14 § Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentrum. 
 
Övriga tillstånd och regler för fyrverkerier och pyrotekniska varor hanterar      
polismyndigheten. 

Luft och fjädervapen m.m. 

15 § Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas utomhus inom 
detaljplanelagt område utan polismyndighetens tillstånd. 

Camping 

16 § Inom område som upplåtes för fritidsändamål eller till allmänt förfogande, 
får camping äga rum endast på de platser och under de tider som bestäms av 
kommunen. 

Hundar 

17 § Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn. Hundens 
ägare, eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande är 
ansvarig för: 

 
- att hunden är kopplad på idrottsplatser, campingplatser och 

försäljningsplatser medan torghandel pågår 
- att hunden inte uppehåller sig inom sådana badplatser och skolgårdar 

som upplåtits till allmänt förfogande eller på allmänna 
begravningsplatser och kyrkogårdar 

- Hund är tillåten endast på badplatser om det specifikt finns uppmärkt 
område där hundar får vistas  

- att hunden inte förorenar eller skadar park eller planteringar 
- att tik under löptid utomhus ska hållas kopplad eller vara inom inhägnat 

område 
- att hund som inte är kopplad ska vara försedd med halsband där ägarens 

namn, adress och telefonnummer finns angivet 
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- att plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig och placera 
den förslutna orenligheten i avsedd behållare eller papperskorg 

 
Undantag gäller för hund i polistjänst, certifierad assistanshund, eller hund 
under utbildning, iförda tjänstetecken eller hund för vilken 
polismyndigheten medgivit särskilt undantag. 

 
Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lag om tillsyn över hundar och 
katter. (2007:1150) 

Förtäring av alkohol 

18 §  Drycker med en alkoholhalt på över 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats under andra förhållanden än i samband med tillåten servering. 
I kommunen är förtäring förbjuden: 

 
a) inom områden i Tierps köping i enlighet med kartbilaga A 

 
b) inom områden i Söderfors samhälle i enlighet med kartbilaga B 

 
c) inom områden i Örbyhus samhälle i enlighet med kartbilaga C 

 
d) inom områden i Karlholmsbruk samhälle i enlighet med kartbilaga D 

 
e) inom områden i Skärplinge samhälle i enlighet med kartbilaga E. 

Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår 

19 §  Det är inte tillåtet att leda eller rida häst i anlagda motionsspår (bilaga 2). 
Löpning och promenader samt framförande av häst och hund är inte tillåtet i 
de preparerade skidspår samt skatebädd som anläggs längs motionsspåren 
(bilaga 2). Förbjud av cykling i motionsspår kan tas av föreningar som har 
motionsspår och av ansvarig för de kommunala spåren.  

Yttranden 

20 § Att avgiva yttrande enligt ordningslagen och denna ordningsstadga 
ankommer på: 

 
a) utskottet samhällsbyggnad såvitt avser tillställningar och liknande 

 
b) kommunstyrelsen i övriga fall. 

Avgift för att använda offentlig plats 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa 
föreskrifter döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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Bilaga 1 Lekplatser/skolgårdar i Tierps kommun 
 
Tierps köping  
Aspenskolan, Palmgatan  
Centralskolan, Skolgatan  
Hemgårdsvägen  
Högbergsskolan, Palmgatan  
Kronplan 
Mattisborgen  
Ostronvägen  
Rådjursvägen  
Fiskvägen  
Skatvägen 
Smedsgränd- Jans gränd  
Åkervägen 
 
Månkarbo 
Illmårdsbergsvägen  
Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen 
 
Kyrkbyn  
Onstavägen/Pilvägen  
Kyrkskolan, Backbrovägen 
 
Mehedeby 
Blåbärsvägen 
Mehede skola, Läsvägen 
 
Söderfors 
Bruksskolan, Tamms väg  
Nygatan 
Smedsvägen  
Västermalmsvägen/Ankarströms-
vägen 
 

Örbyhus  
Hornkroken 
Kvarnparken  
Örbyhus skola 
 
Tobo  
Idrottsvägen  
Radhusvägen 
 
Karlholmsbruk  
Björkängsskolan, Korsnäsvägen  
Skogsbovägen 
Skällstigen 
 
Skärplinge 
Kvarnvägen 
Ol-Andersskolan, Sätravägen  
Vinkelvägen 
 
Hållnäs 
Hållnäs skola 
 
Vendel 
Vendels skola 
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Bilaga 2 Idrottsplatser, naturbad, tempererade bad, 
campingplatser, begravningsplatser samt motions- och skidspår i 
Tierps kommun 
 
 
Idrottsplatser 
Sjukarby ridanläggning  
Skärplinge IB/ES, Sätravallen 
Söderfors IP, Bruksvallen  
Tierp IP, Vegavallen 
 
Naturbadplatser  
Dalälven, Mehedeby Djupöbadet, 
Karlholm Havsbad, Ängskär 
Lövstabukten, Fagerviken 
Södra bruksdammen, Lövstabruk 
Trollsjön, Tierp 
Tämnarån, Ubblixbo  
Tämnarån, Ullfors 
 
Tempererade bad  
Aspenbadet, Tierp  
Björkängsbadet, Karlholm  
Rörholmsbadet, Söderfors 
Vendelbadet, Örbyhus 
 
Campingplatser  
Rörholmsbadet med camping 
Ängskärs havsbad och camping 
 

Begravningsplatser 
Hållnäs kyrka 
Lövstabruk kyrka (Spjutbo) 
Nathanaelkyrkan 
Söderfors kyrka  
Tegelsmora kyrka  
Tierps kyrka  
Tolfta kyrka  
Vendels kyrka  
Västlands kyrka  
Österlövsta kyrka 
 
Motions- och skidspår 
Karlholm  
Mehedeby  
Månkarbo  
Skärplinge  
Strömsberg  
Söderfors  
Tierp 
Tobo  
Vavd  
Vendel  
Örbyhus 
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Bilaga A 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga A 2007-06-26 

 
Tätort: Tierps köping 
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Bilaga B 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga B 2007-06-26 

 
Tätort: Söderfors 
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Bilaga C 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga C 2007-06-26 

 
Tätort: Örbyhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E P

E E
E

EEE

EE E

E

E

E

E

IIDROTTTSSPPLLATSS P E

E E

E

E

E

E
E

E
E

P
E P

E E E

G
E

E

EE

E

P P P

H P E

P

P P E

E E
E

P
E

E

E
E

E P
P SSSKOLLLA P

EP
CEENTRUM

E
E EEE

E

E EEBAD E E

E E

E
E

P
P E

E 0
E     E

E

250

meterE

E500

E

E
EE E

E

E

E
E

E

E

E

E

P E

E

P



15 

Bilaga D 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga D 2007-06-26 

 
Tätort: Karlholmsbruk 
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Bilaga E 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga E 2007-06-26

 
Tätort: Skärplinge 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 14 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 BUoK 
 
Beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 
 
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.  
 
För perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4, har det 
rapporterats totalt två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av 
besluten har rapporterats som ej verkställt beslut och ett av besluten har 
rapporterats som verkställt beslut. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Möte med 
föreslagen kontaktfamilj är planerat men har ställts in på grund av 
sjukdom. 
 

Beslut som har rapporterats som verkställt: 
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-29. Anledning 

till dröjsmål är en generell svårighet i kommunen att hitta 
passande kontaktpersoner. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av 
ej verkställda beslut som görs till IVO. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef, Individ och familj 
 



1 (2) 

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-27 KS/2022:315

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 

Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022 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.  

För perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4, har det 
rapporterats totalt två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av 
besluten har rapporterats som ej verkställt beslut och ett av besluten har 
rapporterats som verkställt beslut. 

Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Möte med

föreslagen kontaktfamilj är planerat men har ställts in på grund av
sjukdom.

Beslut som har rapporterats som verkställt: 
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-29. Anledning

till dröjsmål är en generell svårighet i kommunen att hitta passande
kontaktpersoner.

Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef, Individ och familj 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 
2023-03-06 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 14
Dnr KS/2022:315 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2022 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022 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. Den här 
rapporteringen avser samtliga LSS-beslut samt SoL-beslut för vuxna över 
21 år. 

Det har rapporterats totalt 17 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4. 10 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 6 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten som avslutade. 

Ej verkställda beslut: 
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-

17. Anledning till dröjsmålet var till en början att det inte fanns
någon ledig bostad som motsvarade den enskildes behov och
önskemål. Erbjudande om lägenhet i en gruppbostad gavs i
augusti 2022 men den enskilde tackade då nej.

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-
10. Anledning till dröjsmål är att det inte har funnits en ledig
lägenhet som har motsvarat den enskildes behov. Erbjudande om



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

plats har nu lämnats men den enskilde har ännu inte lämnat 
besked om den ska tacka ja eller nej. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-
22. Den enskilde har blivit erbjuden lägenhet och har tackat ja 
men med anledning av att inflytt ännu inte har genomförts har 
beslutet rapporterats som ej verkställt. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-07-26. 
Anledning till att beslutet inte verkställs är att den enskilde ännu 
inte vill påbörja någon verksamhet. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Anledning 
till dröjsmålet är att den enskilde har önskemål om ett specifikt 
boende som ännu inte har en ledig lägenhet. 

- Särskilt boende SoL. Beslutsdatum: 2022-09-08. Den enskilde har 
blivit erbjuden en lägenhet men då lägenheten behöver renoveras 
har inte inflytt kunnat göras och beslutet har rapporterats som ej 
verkställt. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats 
vid tre tillfällen, senaste erbjudande gavs i oktober. Annan 
stödinsats ges som alternativ. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-28. Anledning 
till dröjsmål är att det ännu inte finns en plats i boende som 
motsvarar den enskildes behov. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår.  

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-09. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde behöver lång 
introduktion innan insatsen kan påbörjas. 

 
Verkställda beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. Datum för 
verkställighet: 2022-11-11. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-15. Datum för 
verkställighet: 2023-01-04. Beslutet har inte tidigare rapporterats 
som ej verkställt utan endast som verkställt men med fördröjning. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-
15. Datum för verkställighet: 2023-01-02. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-
17. Datum för verkställighet: 2022-12-01. 

- Ledsagarservice enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-27. Datum 
för verkställighet: 2022-12-13. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-
11. Beslutet har rapporterats som ett ej verkställt beslut sedan 
beslutsdatum. Efter samtal med verksamhetschef inom vård och 
omsorg samt med områdeschef för bistånd har bedömningen 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

gjorts att beslutet är att betrakta som verkställt på det HVB-hem 
där den enskilde har vistats sedan beslutsdatum och beslutet 
rapporteras därför inte fortsättningsvis till IVO. 

 
Avslutat beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. Datum för 
avslut: 2022-11-11. Den enskilde har flyttat till sin hemort och 
beslutet avslutas. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till 
IVO av ej verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef, Vård och omsorg 
 Verksamhetschef, Individ och familj 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2023-02-27 KS/2022:315

Utskottet AoO Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 
2022 

Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022 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. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 

Det har rapporterats totalt 17 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4. 10 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 6 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten som avslutade. 

Ej verkställda beslut: 
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-17.

Anledning till dröjsmålet var till en början att det inte fanns någon
ledig bostad som motsvarade den enskildes behov och önskemål.
Erbjudande om lägenhet i en gruppbostad gavs i augusti 2022 men
den enskilde tackade då nej.

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-10.
Anledning till dröjsmål är att det inte har funnits en ledig lägenhet
som har motsvarat den enskildes behov. Erbjudande om plats har
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nu lämnats men den enskilde har ännu inte lämnat besked om den 
ska tacka ja eller nej. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-22. 
Den enskilde har blivit erbjuden lägenhet och har tackat ja men 
med anledning av att inflytt ännu inte har genomförts har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-07-26. 
Anledning till att beslutet inte verkställs är att den enskilde ännu 
inte vill påbörja någon verksamhet. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Anledning 
till dröjsmålet är att den enskilde har önskemål om ett specifikt 
boende som ännu inte har en ledig lägenhet. 

- Särskilt boende SoL. Beslutsdatum: 2022-09-08. Den enskilde har 
blivit erbjuden en lägenhet men då lägenheten behöver renoveras 
har inte inflytt kunnat göras och beslutet har rapporterats som ej 
verkställt. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats vid 
tre tillfällen, senaste erbjudande gavs i oktober. Annan stödinsats 
ges som alternativ. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-28. Anledning 
till dröjsmål är att det ännu inte finns en plats i boende som 
motsvarar den enskildes behov. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår.  

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-09. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde behöver lång introduktion innan 
insatsen kan påbörjas. 

 
Verkställda beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. Datum för 
verkställighet: 2022-11-11. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-15. Datum för 
verkställighet: 2023-01-04. Beslutet har inte tidigare rapporterats 
som ej verkställt utan endast som verkställt men med fördröjning. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-15. 
Datum för verkställighet: 2023-01-02. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-17. 
Datum för verkställighet: 2022-12-01. 

- Ledsagarservice enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-27. Datum för 
verkställighet: 2022-12-13. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Beslutet har rapporterats som ett ej verkställt beslut sedan 
beslutsdatum. Efter samtal med verksamhetschef inom vård och 
omsorg samt med områdeschef för bistånd har bedömningen gjorts 
att beslutet är att betrakta som verkställt på det HVB-hem där den 
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enskilde har vistats sedan beslutsdatum och beslutet rapporteras 
därför inte fortsättningsvis till IVO. 

 
Avslutat beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. Datum för 
avslut: 2022-11-11. Den enskilde har flyttat till sin hemort och 
beslutet avslutas. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef, Vård och omsorg 
 Verksamhetschef, Individ och familj 

 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-03-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 18 
Dnr KS/2023:150 

Ombudgetering driftbudget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar i driftbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 gjordes en ombudgetering mellan verksamheterna men alla 
konsekvenser av bla. borttaget av leasingavgifter för datorer kunde då 
inte beräknas. Dessutom måste budgettillskottet för Kyrkbyns skola 
fördelas mellan Förskola och Grundskola. Inom Äldreomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen har det beslutats att samla all HSL personal 
under ett och samma ansvar inom äldreomsorgen 7711. Till sista har 500 
tkr hamnat fel hos Gemensam service men ska tillhöra 
Kommundirektören, detsamma gäller neddragningen av en ekonomtjänst 
under 2022 men från Kommundirektör till Gemensam service. 
 
Beslutsmotivering 
För att få rättvisande budgetar behöver dessa ombudgeteringar göras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detta är den ombudgetering som kommer att ske; 

 

Verksamhets 
kod

Verksamhet
Ej reglerat 

2022
Kyrkbyn

Tilldelade 
medel 
2023

Flytt av 
verksamhet 

ÄO/FHO
Ansvar
10 Kommundirektör 1 700 000 * 500 000
11 Gemensam service -287 000 ** -500 000
12 Medborgarservice -10 000
13 Samhällsbyggnad -70 000
46 Kultur och fritid -575 000
65 Förskola -100 000 -3 100 000
66 Grundskola -673 000 3 100 000
67 Gymnasieskola 300 000
76 VoO Bistånd 0
77 Områdeschef ÄO -150 000 3 505 479
78 Funktionshindradeomsorg -50 000 -3 505 479
88 Individ och familjeomsorg -85 000
Totaler 0 0 0 0



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-03-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
Kommunens resultat kommer inte att påverkas av denna ombudgetering.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 

Detta är en slutreglering av förändringar av budgetbeloppen som inte reglerades förra året.
Neddragning av en ekonom, Hyresförhandlingen, Leasingavgifterna för IT.

* Aveser - 300 ekonom + hyresförhandling + 500 ej reglerat mellan Gem.service och KD
** Avser + 300 ekonom - 500 ej reglerat GEM/KD, -587 Leasingavgifter, mm.



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-02 KS/2023:150
  

  
   
  
    

 

Ombudgetering driftbudget 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar i driftbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 gjordes en ombudgetering mellan verksamheterna men alla 
konsekvenser av bla. borttaget av leasingavgifter för datorer kunde då inte 
beräknas. Dessutom måste budgettillskottet för Kyrkbyns skola fördelas 
mellan Förskola och Grundskola. Inom Äldreomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen har det beslutats att samla all HSL personal 
under ett och samma ansvar inom äldreomsorgen 7711. Till sista har 500 
tkr hamnat fel hos Gemensam service men ska tillhöra Kommundirektören, 
detsamma gäller neddragningen av en ekonomtjänst under 2022 men från 
Kommundirektör till Gemensam service. 
 
Beslutsmotivering 
För att få rättvisande budgetar behöver dessa ombudgeteringar göras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detta är den ombudgetering som kommer att ske; 

 

Verksamhets 
kod

Verksamhet
Ej reglerat 

2022
Kyrkbyn

Tilldelade 
medel 
2023

Flytt av 
verksamhet 

ÄO/FHO
Ansvar
10 Kommundirektör 1 700 000 * 500 000
11 Gemensam service -287 000 ** -500 000
12 Medborgarservice -10 000
13 Samhällsbyggnad -70 000
46 Kultur och fritid -575 000
65 Förskola -100 000 -3 100 000
66 Grundskola -673 000 3 100 000
67 Gymnasieskola 300 000
76 VoO Bistånd 0
77 Områdeschef ÄO -150 000 3 505 479
78 Funktionshindradeomsorg -50 000 -3 505 479
88 Individ och familjeomsorg -85 000
Totaler 0 0 0 0



2 (2) 

 

   

 
 
Kommunens resultat kommer inte att påverkas av denna ombudgetering.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 
 

Detta är en slutreglering av förändringar av budgetbeloppen som inte reglerades förra året.
Neddragning av en ekonom, Hyresförhandlingen, Leasingavgifterna för IT.

* Aveser - 300 ekonom + hyresförhandling + 500 ej reglerat mellan Gem.service och KD
** Avser + 300 ekonom - 500 ej reglerat GEM/KD, -587 Leasingavgifter, mm.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-03-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 34 
Dnr KS/2022:874 

Förlängning av Renhållningsordning 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
160/2022, till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det, enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken, finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla två delar, dels 
kommunens lokala föreskrifter och bestämmelser om avfallshantering 
och dels kommunens avfallsplan.  
Renhållningsordningen är ett komplement till gällande lagstiftning på 
området och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
renhållningsordning och avfallsplan. Arbete med framtagande av förslag 
till renhållningsordning har pågått under 2022 och arbetet med 
avfallsplanen påbörjades under 2023. 
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i 
kraft (Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 
2023-01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit 
att förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först 
antogs. Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny 
avfallsplan behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
 
    
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 
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Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktiges beslut om förlängning av renhållningsordning, KF 
§ 160/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. För att säkerställa att kommunen 
har en gällande renhållningsordning under den period det nya förslaget 
utarbetas föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 2023-
12-31. Arbetas det nya förslaget fram och beslutas innan årsskiftet 
2023/2024 ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt 
hantering av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så 
väl vuxna som barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna 
avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut om förlängning av Renhållningsordning KF § 160/2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-14 KS/2022:874
  

  
   
  
    

 

Förlängning av Renhållningsordning  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
160/2022, till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det, enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken, finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla två delar, dels 
kommunens lokala föreskrifter och bestämmelser om avfallshantering och 
dels kommunens avfallsplan.  
Renhållningsordningen är ett komplement till gällande lagstiftning på 
området och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
renhållningsordning och avfallsplan. Arbete med framtagande av förslag 
till renhållningsordning har pågått under 2022 och arbetet med 
avfallsplanen påbörjades under 2023. 
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft 
(Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 2023-
01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit att 
förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först 
antogs. Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny 
avfallsplan behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
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Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktiges beslut om förlängning av renhållningsordning, KF § 
160/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. För att säkerställa att kommunen 
har en gällande renhållningsordning under den period det nya förslaget 
utarbetas föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 2023-12-
31. Arbetas det nya förslaget fram och beslutas innan årsskiftet 2023/2024 
ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering 
av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna 
som barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut om förlängning av Renhållningsordning KF § 160/2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

 
 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson  
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 160 
Dnr KS/2022:874 

Förlängning av Renhållningsordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
36/2018, till och med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de lokala föreskrifter och 
bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en 
avfallsplan. Renhållningsordningen är ett komplement till gällande 
lagstiftning på området och utgör ett verktyg för att styra hanteringen av 
avfall. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till 
Renhållningsordning. Arbete med framtagande av nytt förslag pågår, 
enligt tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för inlämning till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Renhållningsordning, KF § 36/2018, är giltigt t.o.m. 2022-12-
31. För att säkerställa att kommunen har en gällande 
Renhållningsordning under den period det nya förslaget utarbetas 
föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 2023-06-30. 
Arbetas det nya förslaget fram och beslutas innan halvårsskiftet 2023 
ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt 
hantering av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så 
väl vuxna som barn och unga. 
 
 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna 
avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 273/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Renhållningsordning KF § § 36/2018 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-03-07  
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§ 35 
Dnr KS/2022:971 

(KF) Förlängning av Avfallsplan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022 till 
och med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för 
avfallshantering utgör renhållningsordning, ett beslutat dokument som 
varje kommun är skyldig att ha enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken.  
Renhållningsordning är ett komplement till gällande lagstiftning på 
området och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
renhållningsordning och avfallsplan. Revidering av kommunens 
renhållningsordning pågår samtidigt som nytt förslag till avfallsplan 
arbetas fram.  
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i 
kraft (Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 
2023-01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit 
att förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först 
antogs. Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny 
avfallsplan behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
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Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. För 
att säkerställa att kommunen har en gällande avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-12-31. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av 
avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som 
barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna 
avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut om förlängning av Avfallsplan KF §159/2022 
 Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-14 KS/2022:971
  

  
   
  
    

 

Förlängning av Avfallsplan 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022 till 
och med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för 
avfallshantering utgör renhållningsordning, ett beslutat dokument som 
varje kommun är skyldig att ha enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken.  
Renhållningsordning är ett komplement till gällande lagstiftning på 
området och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
renhållningsordning och avfallsplan. Revidering av kommunens 
renhållningsordning pågår samtidigt som nytt förslag till avfallsplan 
arbetas fram.  
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft 
(Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 2023-
01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit att 
förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först 
antogs. Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny 
avfallsplan behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
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Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. För att 
säkerställa att kommunen har en gällande avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-12-31. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av avfall 
bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som barn 
och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut om förlängning av Avfallsplan KF §159/2022 
 Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

 
 
I tjänsten  
 
Anna Persson 
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 159 
Dnr KS/2022:971 

Förlängning av Avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan KF § 27/2020 till 
och med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för 
avfallshantering utgör begreppet Renhållningsordning. Revidering av 
kommunens Renhållningsordning pågår och kommer föreslås antas i 
början av 2023. Efter arbetet med Renhållningsordningen följer 
revidering av Avfallsplan. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
Renhållningsordning och Avfallsplan. 
TEMAB har presenterat en tidplan för revidering av nu gällande 
Avfallsplan, enligt tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för 
inlämning till Kommunfullmäktige under mars 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 27/2020, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. För 
att säkerställa att kommunen har en gällande Avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av 
avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som 
barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna 
avfall. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 272/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avfallsplan KF § 27/2020 
 Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

 



Bilaga 1 Tidplan  - Revidering Avfallsplan KF § 88/2018  
 
Tidplan framtagen av Tierp Energi och Miljö AB, 2022-11-11. 
Bilaga till beslut Dnr KS/2022:971 
  
 

Uppgift Datum Ansvarig 

Genomgång av måluppfyllnad November 2022 Temab (Anna SS) 

Framtagande av vad som behöver uppdateras December 2022/Januari 2023 Strategerna håller i workshops och 
sammanfattar 

Uppdatering av handlingsplan Februari 2023 Temab (Anna SS) och SHB (Anna P) 

Till KF Mars 2023 Anna P 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 
2023-03-06 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 11
Dnr KS/2023:148 

Taxa för service och tjänster inom vård och omsorg 

Beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att 
gälla från och med beslutsdatum och till och med 31 december 2028.  

att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
KS/2022:414. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2022 och en översyn 
görs i samband med att riktlinjen för avgifter inom området föreslås 
revideras. Taxan justeras årligen efter index.  
Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena: 

 Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt besök/behov max tre
månader (föreslås tas bort).

 Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt besök/behov max tre
månader, ändring av avgift.

 Portabel ramp, läggs till.
 För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens

interna milkostnad. För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil
inklusive moms. Tas bort.

Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa 
tydlighet gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både 
kommunen och brukaren.  

Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i 
samband med 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2023-03-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per 
månad. 

 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och 
omsorg. Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till 
minderåriga barn.  
 

Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska 

vara effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer 
bidrar till effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. 
Transparens genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för 
invånare genom att de finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom 

vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
 

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
 Områdeschef Bistånd, VoO 
 Områdeschef Funktionshindradeomsorgen, VoO 
 Områdeschef Äldreomsorgen, VoO 

 



1 (3) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-14 KS/2023:148
  

  
   
  
    

 

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med beslutsdatum och till och med 31 december 2028.  
 
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
KS/2022:414. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2022 och en översyn 
görs i samband med att riktlinjen för avgifter inom området föreslås 
revideras. Taxan justeras årligen efter index.  
Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena: 

 Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader (föreslås tas bort). 

 Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader, ändring av avgift.  

 Portabel ramp, läggs till.  
 För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens 

interna milkostnad. För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil 
inklusive moms. Tas bort.  
 

Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa 
tydlighet gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både 
kommunen och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
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Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 

 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och 
omsorg. Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till 
minderåriga barn.  
 

Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 

effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att 
de finns tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Bedömningen är att beslutet inte kommer i någon större utsträckning få 
ekonomiska konsekvenser. Det är svårt att göra en bedömning på förhand 
då den avgift kommunen kan ta ut påverkas av olika faktorer så som 
nationellt beslutad maxtaxa och brukarens individuella avgiftsutrymme. 
Det går därmed inte att göra en generell beräkning hur förändringar i taxan 
påverkar kommunen, då varje avgiftsbeslut beräknas individuellt. 
Avgiftsutrymmet visar hur mycket som kan tas ut i avgift av brukaren så 
att brukaren har pengar kvar för nödvändiga levnadsomkostnader, så kallat 
minimi-belopp. Brukarens avgiftsutrymme beräknas genom att brukarens 
minimibelopp och bostadskostnad avräknas från brukarens nettoinkomster. 
Om avgiftsutrymmet är högre än högkostnadsskyddet tas maxtaxa ut. Om 
brukarens avgiftsutrymme är negativt tas ingen avgift ut. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom 

vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
 Områdeschef Bistånd, VoO 
 Områdeschef Funktionshindradeomsorgen, VoO 
 Områdeschef Äldreomsorgen, VoO 

 
I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare  
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Bakgrund 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2023 För år 2023 är prisbasbeloppet 52 500 
kronor. En uppräkning av flera av beloppen görs årligen av ekonom inom Tierps 
kommun. 
 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
antogs av kommunfullmäktige 2022. En översyn görs nu med anledning av att 
riktlinje för avgifter inom Vård och omsorg revideras. För att revidera detta 
dokument har olika professioner inom Vård och omsorg fått läsa dokumentet och 
komma med synpunkter, detta eftersom taxa och avgifter berör flera områden inom 
Vård och omsorg.  

Syfte 
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut för vissa 
tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till insatser enligt 
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen. 
 
Syftet är även att samla alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och 
samma dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.  

Omfattning 
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser enligt 
LSS. I riktlinjerna anges bland annat huvudprinciper för avgiftsberäkning, betalning 
och eventuella undantag från avgiftsbestämmelserna.  
 
Hyror vid kommunens särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas inte av denna taxa. Hyror 
hanteras enligt 12 kap jordabalken (hyreslagen). 

Avgiftsbestämmelser  

Stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen  
Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, korttidsvistelse och 
kommunal hälso- och sjukvård omfattas av maxtaxa1. Månadsavgiften kan bli lägre 

 
1 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  
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vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i 
maxtaxan.  

Lagstöd för avgifter 
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Socialtjänstlagen 
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp).  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år.  

Hälso- och sjukvårdslagen 
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL.  
 
Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  
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Kommunallagen 
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet.  

Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl. särskilt 
boende)  

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med*. Maxtaxan för 2023 
är 2 359 kronor per månad. Insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock tas avgift för 
måltider ut. Måltiderna följer samma taxa som stöd i hemmet och måltider i 
kommunal verksamhet, tabell nedan.  
 

Insats Gällande taxa 2022 Gällande taxa 2023 
Hemtjänst, omvårdnad* 272 kr/beviljad timme 296 kr/beviljad timme 
Hemtjänst, service* 302 kr/beviljad timme 328 kr/beviljad timme 
Ledsagning* (10 h el mer)  272 kr/beviljad timme 296 kr/beviljad timme 
Frukost eller mellanmål vid kommunens 
verksamheter 

32 kr/dag 
 

35 kr/dag 
 

Matlåda, lunch/middag  73 kr/portion 
 

78 kr/portion 

Dessert 10 kr/portion 11 kr/portion 
Dagverksamhet, tillfälle* 50 kr/tillfälle 54 kr/tillfälle 
Resa dagverksamhet 62 kr/enkel resa 67 kr/enkel resa 
Avlösarservice* (10 h el mer) 272 kr/timme 296 kr/timme 
Hjälp med egenvård   296 kr/beviljad timme  
Trygghetslarm installation 352 kr 383 kr 
Trygghetslarm, månadsavgift* 272 kr/månad 296 kr/månad 

Särskilt boende 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2023 
är 2 359 kronor per månad.  
 

Insats Taxa 2022 Gällande taxa 2023 
Omvårdnad, särskilt boende* Enligt maxtaxa Enligt maxtaxa 
Måltider, särskilt boende  3711 kr/månad 4034 kr/månad 
Förbrukningsartiklar2, särskilt boende 123 kr/månad  134 kr/månad 
Medboende, särskilt boende, trygghetslarm* 204 kr/månad 218 kr/månad 
Medboende särskilt boende, helpension 
måltider 

3711 kr/månad 4034 kr/månad 

Korttidsvistelse SoL, omvårdnad* 72 kr/dygn 78 kr/dygn 
Korttidsvistelse SoL, måltider 125 kr/dygn 136 kr/dygn 

 
2 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel 
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Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel enligt hälso- och 
sjukvårdslagen  
Med kommunal hälso- och sjukvård menas hemsjukvård, rehabilitering och 
utprovning av tekniska hjälpmedel i hemmet. Summorna anger lån av tekniskt 
hjälpmedel och är en engångsavgift där inte annat anges.   

Hemsjukvård 
Insats Taxa 2022 Gällande taxa 2023 
Kommunal hälso- och sjukvård, 
hemsjukvård från sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut* 

357 kr/månad 388 kr/månad 

Person ej inskriven i kommunala 
hemsjukvården, besöksavgift, inkl. 
digitalt möte och intygsskrivning 

163 kr/månad 177 kr/besök  

Person ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård, förskrivning/utprovning 
av hjälpmedel, inkl. ett 
uppföljningsbesök.  

- 333 kr/tillfälle  

Hjälpmedel 

Förskrivning och övriga avgifter 
 

Insats Taxa 2022 Taxa 2023 
Avgiftstak för hjälpmedel 1500 kr/år 1500 kr/år 
Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt 
besök/behov max tre månader 

1000 kronor inkl. transport Förslag, strykas.  

Korttidslån övriga hjälpmedel vid 
tillfälligt besök/behov max tre 
månader 

300 kr för första hjälpmedlet, 150 för 
vardera påföljande 

300 kr/hjälpmedel 

Ej återlämnat hjälpmedel Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde 

Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde 

Hämtning av hjälpmedel 300 kr (ingår ej i avgiftstaket) 300 kr (ingår ej i 
avgiftstaket) 

Person ej inskriven i kommunal 
hemsjukvård, förskrivning/utprovning 
av hjälpmedel, inkl. ett 
uppföljningsbesök 

300 kr/tillfälle 300 kr/tillfälle 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel Taxa 2022 
 

Taxa 2023 

Antidecubitusmadrass Ingen avgift  Ingen avgift 
Ståstöd/Tippbräda 400 kr  400 kr 
Toalettförhöjning 200 kr  200 kr 
Rullande hygienstol 400 kr  400 kr 
Armstöd som monteras på toaletten 200 kr  200 kr 
Duschstol, badbräda 200 kr  200 kr 
Strumppådragare  100 kr  100 kr 
Gåstativ 200 kr 

 
200 kr 
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Hjälpmedel Taxa 2022 Taxa 2023 

Rollator 200 kr  200 kr 
Korg till rollator 100 kr  100 kr 
Gåbord 200 kr 200 kr 

El-gåbord 400 kr  400 kr 
Manuell rullstol 400 kr  400 kr 
Andra manuella rullstolen Ingen avgift  400 kr 
El-rullstol (även drivaggregat) 125kr/mån 125 kr/mån 

Glidbräda, glidmatta 200 kr  200 kr 
Överförflyttningsplattform 200 kr  200 kr 
Mobil och stationär lyft (inkl. sele) 400 kr  400 kr 
Portabel ramp - 200 kr/par 

Arbetsstol 400 kr  400 kr 
Arbetsstol med el-höjning 400 kr  400 kr 
Säng, motoriserat reglerbar 600 kr  600 kr 
Sängryggstöd 400 kr  400 kr 
Förhöjningsklossar 200 kr  200 kr 
Stödhandtag av expandertyp 400 kr  400 kr 
Tillbehör till egen säng 200 kr  200 kr 
Kognitiva hjälpmedel 400 kr  400 kr 

Avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS 
Insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock tas avgift för måltider ut. Måltiderna följer 
samma taxa som stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet.  



Initiativärende 

Frigör utrymme i Örbyhus skola genom att hitta tillfälliga lokaler 

för förskolan! 

Örbyhus skola har i dagsläget alldeles för trånga lokaler. En situation som inte är hjälpt av att 

förskolan huserar i samma lokaler. Detta är ingen ny information då det behandlats i såväl 

Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige tidigare. Den 20 september 2022 godkände 

Kommunfullmäktige att en förstudie för utbyggnad av skolan skulle beställas. 

Den 15 februari 2023 ställde vi socialdemokrater en interpellation till ordföranden i utskottet 

för barn, utbildning och kultur och som besvarades på Kommunfullmäktige den 28 februari 

2023. Bakgrunden till det var att vi undrade vad som hänt på de fem månader som gått sedan 

vi beslutade att förstudien skulle beställas.   

Det svar vi fick var långt ifrån tillfredsställande. Enligt Alliansen var förstudien beställd men 

väntas klar först till sommaren 2023. Det hade krävts mycket underlag och förarbete innan 

förstudien kunde beställas. Om förstudien skulle visa att det är möjligt att bygga en ny 

skolbyggnad där skulle den enligt ordförande i utskottet för barn, utbildning och kultur kunna 

finnas på plats i augusti 2025. 

Vi socialdemokrater har fått andra uppgifter om att den vid det tillfället, den 28 februari 2023, 

ännu inte var beställd och att det är anledningen till att förstudien inte blir klar i ”inledningen 

av 2023” som tidigare meddelats av Alliansen. Det innebär att ingenting hänt under fem 

månader, ingen uppföljning av ärendet har gjorts från Alliansens sida. 

Tierps kommun står nu inför en situation med en försenad förstudie, oklarheter om Örbyhus 

skola är möjlig att bygga ut och där det i ett bästa scenario (ett optimistiskt sådant) kan finnas 

en ny skolbyggnad på plats i augusti 2025. Vi har också i Kommunfullmäktige tidigare 

beslutat om en ny förskola i Örbyhus, men på en plats som det inte är säkert att det går att 

bygga på. Marken är förorenad och behöver utredas vidare och en ny detaljplan behöver tas 

fram. Om det är möjligt, ur både miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, att sanera marken 

och bygga en förskola på platsen kommer det ändå ta tid innan det står en färdig byggnad där. 

Det är inte rimligt att tro att en ny förskola kan finnas på plats före en eventuell ny 

skolbyggnad.  

Vi har därmed inte tid att vänta på att en utbyggnad av skolan ska bli klar eller att en ny 

förskola uppförs på annan plats. Vi vet inte heller OM dessa ens kan byggas. Det tyder inte på 

någon minskning av elever till hösten 2023, utan snarare en mindre ökning och de 

”effektiviseringar” det talas om för att befintliga klassrum ska räcka skulle få negativa 

konsekvenser för både elever och personal. De skulle innebära fler elever per klass i årskurs 

ett och att mellanstadiets klasser skulle splittras och eleverna få olika skolgårdar, något som 

minskar möjligheten till samarbete och interaktion mellan såväl elever som personal.  



Lärarna i mellanstadiet får lägga mer tid på rastvaktande (eftersom 

det skulle bli på två skolgårdar istället för en) istället för till exempel planering av 

undervisning eller kunskapsutbyte med sina kollegor. Som arbetsgivare kan vi inte genomföra 

åtgärder som innebär en sådan försämring av våra lärares arbetsmiljö.  

Även om denna ”effektivisering” skulle genomföras kommer vi inte undan problemet att vi 

ändå behöver nyttja klassrum som är provisoriska och där till exempel ljudisolering saknas. 

Eleverna i Örbyhus skola förtjänar bättre än så här och vår personal förtjänar bättre! 

Det är högst bekymrande att den styrande Alliansen inte tar denna situation på allvar och 

söker lösningar för att avlasta Örbyhus skola. Kan förskolan flyttas tillfälligt till 

Björkbackakyrkans lokaler eller annan lämplig lokal? Kan införskaffandet av en förskolebuss 

lösa problemet? Har kommunen andra lokaler som med enklare medel kan anpassas för 

förskolan? Vi behöver agera nu! 

Vi socialdemokrater har yrkat på detta tidigare men inte fått gehör men nu lyfter vi det som ett 

initiativärende. 

Vi föreslår 

Att uppdra åt kommundirektören att omgående hitta tillfälliga lokaler åt 

förskolan för att på så vis frigöra utrymme i Örbyhus skola 

Tierp den 8 mars 2023 

Matilda Svahn (S) 

Vikarierande oppositionsråd 
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