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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 

 
 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 
Tid: tisdag 25 oktober 2022 kl. 13:00 
Plats: Stora och lilla A-salen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 
 
1 Upprop   
 
2 Val av justerare, Viktoria 28/10 kl. 13:00   
 
3 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
4 Internkontroll av delegationsbeslut – 

slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 

KS/2022:81  

 
5 Information från bolagens delårsrapport 

2022 
KS/2022:67  

 
6 Delårsrapport 2022 KS/2022:863  
 
7 Förslag på möjliga åtgärder för 

kostnadseffektiviseringar inför Budget 
2023 

KS/2022:794  

 
8 Redovisning av Inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73, 
KS/2012:211, 
KS/2012:212, 
KS/2014:417, 
KS/2012:214, 
KS/2012:617, 
KS/2013:350, 
KS/2013:411, 
KS/2013:364, 
KS/2015:904, 
KS/2018:322, 
KS/2018:595, 

 



  
  2 (4)

KS/2018:864, 
KS/2022:542, 
KS/2019:320, 
KS/2022:594, 
KS/2022:755, 
KS/2021:892, 
KS/2022:1, 
KS/2022:786, 
KS/2021:177, 
KS/2022:440, 
KS/2022:866 

 
9 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser - Samhällsbyggnad 
KS/2022:73  

 
10 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:81  
 
11 Anmälan av ordförandebeslut - 

Komplettering till anmälan Lex Sarah 
KS/2022:68, 
KS/2022:718 

 

 
12 Svar på remiss - Rapport Översyn av 

lokala säkerhetsnämnder 
KS/2022:688  

 
13 Svar på remiss - Trafikverkets 

redovisning av regeringsuppdrag -  
Ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter 

KS/2022:682  

 
14 Svar på remiss av promemorian Elever i 

grundskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå 

KS/2022:666  

 
15 Sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen 2023 
KS/2022:84  

 
16 Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 KS/2022:783  
 
17 Yttrande på förslag till ny översiktsplan 

för Östhammars kommun 
KS/2022:803  

 
18 Planavtal för DP 368 - Stationsvägen   
 
19 Sanktionsavgift livsmedel   
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20 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinärt stöd 

KS/2022:780  

 
21 Riktlinje för rehabilitering inom 

kommunal primärvård i Tierps kommun 
KS/2022:750  

 
22 Behovsanalys särskilt boende KS/2022:467, 

KS/2022:779 
 

 
23 Handlingsplaner vård- och 

omsorgsboenden Tierps kommun 
KS/2022:707  

 
24 SEKRETESS Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 
  

 
25 (KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 

samt försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  

 
26 (KF) Revidering av Reglemente för 

krisledningsnämnden 
KS/2022:824  

 
27 (KF) Taxa för slamavgift 2023 KS/2022:817  
 
28 (KF) Taxa för renhållning 2023 KS/2022:818  
 
29 (KF) Taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel och dricksvatten 2023 
KS/2022:830  

 
30 (KF) Taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 

KS/2022:831  

 
31 (KF) Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 

KS/2022:832  

 
32 (KF) Plan- och bygglovtaxa, inklusive 

kart- och mättaxa 2023 
KS/2022:833  

 
33 (KF) Skattesats 2023 KS/2022:862  
 
34 (KF) Plan för Tierps kommuns ekonomi 

och verksamhet 2023-2025 
KS/2022:719  
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35 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
36 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022, AoO 
KS/2022:315  

 
 
 

 
Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
 
Sara Sjödal    Pontus Stålberg 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:66
  

  
   
  
    

 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-17 KS/2022:81
  

  
   
  
    

 

Internkontroll av delegationsbeslut – slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det slumpmässiga valet av två delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på  
kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år slumpmässigt välja två  
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de  
valda delegationsbesluten på nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. Genomgången fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka 
överväganden som har gjorts, vilken typ av handlingar som ligger till grund 
för beslutet, vilken lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och 
annat av vikt för ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen 
ökad förståelse för ärendegången och möjlighet att kontrollera att delegationen 
fungerar.  
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott,  
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 25 
oktober 2022:  

  
  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Berörd delegat  
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I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2022-10-16 KS/2022:67
  

  
   
  
    

 

Information från bolagen om delårsrapport 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra 
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Delårsbokslut ABTB  2022-08-31  
 Delårsbokslut TKAB 2022-08-31  
 Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB Fjärrvärme 

AB 
 
 
 
I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  



Org nr 556901-2171 Resultaträkning för verksamhetsåret

1/1 - 31/8 2022
Belopp tkr

  1/1-31/8 2022 1/1-31/8 2021

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  102 098 104 791
Rabatter -683 -2 772
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 292 102 707 4 574 106 593

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -6 398 -6 781
Taxebundna kostnader -13 995 -8 151
Uppvärmning -5 747 -5 919
Övriga externa kostnader -62 542 -73 074
Fastighetskatt -59 -59
Personalkostnader -112 -113
Avskrivningar -12 806 -101 659 -11 134 -105 231

 
Rörelseresultat 1 048 1 362
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 479 -4 479 -3 635 -3 635

Resultat efter finansiella poster -3 431 -2 273

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -3 431 -2 273



Org nr 556901-2171 Balansräkning per

1/1 - 31/8 2022
Belopp tkr

  20220831   20211231  

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 132 718 135 312
Mark 17 285 13 784
Markanläggning 14 578 15 235
Förbättringsutgifter på annans fastighet 326 056 328 117
Pågående ny-och ombyggnader 127 378 34 266
Inventarier, verktyg och installationer 18 853 636 868 20 180 546 894

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 53 700 53 700
Uppskjuten skattefordran 268 53 968 268 53 968

Summa anläggningstillgångar 690 836 600 862

Omsättningstillgångar

Varulager   139 139 83 83

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 410   88  
Fordring hos koncernföretag 124 0

  Övriga fordringar 4 442   19 617  
Förutbetalda kostnader och upplupna
 intäkter 6 242 11 218 5 939 25 644

 
  Kassa och bank 0 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 11 357 25 727

 

Summa tillgångar 702 193 626 589



Org nr 556901-2171 Balansräkning per

1/1 - 31/8 2022
Belopp tkr

  20220831   20211231

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital  
Aktiekapital 53 750 53 750 53 750

Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 2 792 9 336
Årets resultat -3 431 -639 -6 544

Summa eget kapital 53 111

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0

 
Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 535 000 535 000 400 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 50 000 110 000
Leverantörsskuld 45 514   35 211
Skulder till koncernföretag 2 951 22 396

  Övriga kortfristiga skulder 0   20
Förskottsbetalda hyror 12 517 437
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 100 114 082 1 983

649 082

Summa eget kapital och skulder 702 193
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570 047

626 589



Org nr 556901-2171

Prognos och budget 2022
Belopp tkr

  Prognos 2022 Budget 2022

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 
Rabatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter 0 0

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetskatt
Personalkostnader
Avskrivningar 0 0

 
Rörelseresultat 0 0
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Resultat efter finansiella poster 0 0

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 0 0



Org nr 556088-2325 Resultaträkning för verksamhetsåret

1/1 - 31/8 2022
Belopp tkr

  1/1-31/8 2022 1/1-31/8 2021

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter  118 798 117 831
Rabatter -408 -442
Aktiverat arbete för egen räkning 443 350
Övriga rörelseintäkter 27 725 146 558 28 626 146 365

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll -20 682 -18 490
Taxebundna kostnader -12 410 -11 099
Uppvärmning -15 602 -15 354
Övriga externa kostnader -25 249 -25 614
Fastighetskatt -2 004 -484
Personalkostnader -40 101 -41 182
Avskrivningar -21 164 -21 060
Jämförelsestörande poster 0 -137 212 0 -133 283

 
Rörelseresultat 9 346 13 082
         

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter 81 58
Räntekostnader och liknande resultatposter -9 668 -9 587 -11 150 -11 092

Resultat efter finansiella poster -241 1 990

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -241 1 990



Org nr 556088-2325 Balansräkning per

31 / 8  2022
Belopp tkr

  20220831   20211231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 881 049 873 720
Mark 32 233 30 860
Markanläggning 29 916 28 480
Förbättringsutgifter på annans fastighet 18 23
Pågående ny-och ombyggnader 36 767 47 087
Inventarier, verktyg och installationer 14 224 994 207 14 067

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 994 247

Omsättningstillgångar

Varulager   1 154 1 154 1 250

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 7 012   971
Fordringar hos koncernföretag 9 529 25 973

  Övriga fordringar 3 553   4 080
Förutbetalda kostnader och upplupna 2 618 1 311
 intäkter 22 712

 
  Kassa och bank 6 6 6

Summa omsättningstillgångar 23 872

Summa tillgångar 1 018 119
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Org nr 556088-2325 Balansräkning per

31 / 8  2022
Belopp tkr

  20220831   20211231

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital    
Aktiekapital 53 700 53 700
Reservfond 5 483 59 183 5 483

Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 40 187 42 743
Årets resultat -241 39 946 -2 556

Summa eget kapital 99 129
 

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 9 529 9 529 9 529

Skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 735 000 735 000 695 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 130 000 180 000
Leverantörsskuld 13 405   11 953
Skulder till koncernföretag 2 087 6 131

  Övriga kortfristiga skulder 2 467   3 251
Förskottsbetalda hyror 13 846 10 363
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 12 656 174 461 12 271

Summa skulder 909 461

Summa eget kapital och skulder 1 018 119
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Org nr 556088-2325 Prognos 2022och Budget 2022

Belopp tkr

  Prognos 2021 Budget 2021

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 
Rabatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter 0

Rörelsens kostnader

 
Reparationer och  underhåll
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetskatt
Personalkostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster 0

 
Rörelseresultat 0
       

Resultat från finansiella invest.

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter 0

Resultat efter finansiella poster 0

Skatt på årets resultat 0

Årets resultat 0



0

0

0
 

0

0

0

0

Budget 2021



 

  

Delårsrapport 
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Tierps Energi & Miljö AB   TEMAB Fjärrvärme AB 

Org.nr. 559031-4315   Org. Nr 556249-4723 
 
 

 

 
Härmed lämnar verkställande direktören på styrelsens uppdrag 

 

Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB 
Fjärrvärme AB 

för tiden 2022-01-01 - 2022-08-31 
 

Belopp inom parentes avser 31 augusti 2021. 

Allmänt om verksamheten 
Tierps Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag, till 100 % ägt av Tierps 
kommun. 

Tierps Energi & Miljö AB har ett till 100 % ägt dotterbolag, TEMAB Fjärrvärme AB 
556249-4723. 

Tierps Energi & Miljö AB startade sin verksamhet 2016-01-01 och har genom sina 
verksamheter följande uppdrag: 

Gata /park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel 
året runt av kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från 
Tierps kommun, men även åt systerbolag i kommunkoncernen. 



Tierps Energi & Miljö AB 
onsdag den 19 oktober 2022 
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VA ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och 
dagvatten på ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % 
taxefinansierad. 

Renhållningen ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps 
kommun har tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för 
Tierps kommun. Verksamheten skall vara 100 % taxefinansierad. 

TEMAB Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i Tierp 
och Örbyhus samt närvärme i Karlholm. 

 

 

Verksamheterna 
Temab 
Det bedrivs ett stort antal projekt i samtliga verksamheter, genom den kraftiga 
utveckling som Tierp som kommun genomgår. Några av de stora projekt som 
genomförts eller påbörjats under tertialet är: Odens källa vattenverk, nytt 
träupplag vid ÅVC Gatmot. Vi har även under tertial 2 lagt mycket tid på att 
åtgärda problemet med   partiklar i vattenledningen i Örbyhusområdet. 

Fjärrvärmen 
Driften har under året har varit stabil och inga större driftstörningar har uppstått 
som har påverkat leveransen av värme till kunderna. Hög andel flis har används 
tack vare att baspannorna har haft god tillgänglighet. Baspannorna med flis 
startades mycket tidigare i år vilket minska användningen av det dyrare bränslet 
pellets. 

Rörelsens intäkter 
Temab 
Rörelsens omsättning uppgår till 88 943 tkr (84 667 tkr). 

Kommentarer: 

VA har drygt 1,7 mkr lägre totala intäkter än budget. Avvikelsen orsakas till 
största delen av lägre intäkt från vattenavgifter, -1,36 mkr samt minskade 



Tierps Energi & Miljö AB 
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aktiverade egenarbeten med -0,34 mkr. Intäkter för anslutningsavgifterna ligger 
ca +0,2 mkr medans slamintäkterna minskar för perioden med -0,3 mkr mot 
budget samt att övriga fsg intäkter ökade med +0,1.  

Renhållningens intäkter ligger något högre än budgeterat vilket till stor del beror 
på ökade slamintäkter om ca +0,2 mkr samt en periodiseringseffekt mot 
budgeterat. 

Gata parks intäkter är 609 tkr högre än budgeterat bla pga förändring av 
faktureringen av driften till Tierps Kommun som nu sker varje månad istället för 
efter utfört arbete.  

I övrigt har verksamheterna intäkter enligt budget. 

Fjärrvärmen 
Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 29 799 tkr (28 554 tkr). 
 

Kommentarer: 
Ökningen av intäkterna är på grund av den kallare vinter och vår samt höjningen 
av fjärrvärmetaxan. 

 

Rörelsens kostnader 
Temab 

Rörelsens kostnader har under perioden uppgått till 80 294 tkr (72 681 tkr). 

 
 
 
 
Kommentarer: 

Totala rörelsekostnaderna för VA är ca 5,2 mkr högre än budgeterat. Kostnader 
för råvaror och förnödenheter är ca 2,1 mkr högre än budgeterat, medan 
personalkostnaderna och övriga externa kostnader är högre än budgeterat med, 
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2,1 mkr och 1 mkr. De stora kostnadsökningarna beror dels på partiklarna i 
Örbyhusområdet, samt höjda kostnader för bla el, provtagningar, material mm. 

Renhållningens kostnad är 0,3 mkr högre än budget vilket till stor del beror på 
ökade drivmedelskostnader samt en hel del reparationer på sopbilarna. 
Kostnaderna för transporter är fortsatt höga men ligger i fas med budgeten. 

Gata/park har ca 4,4 miljoner mer i rörelsekostnader än prognosen, vilket till stor 
del härrör sig till snöröjning och sandupptagning vilket även får en effekt på 
ökade drivmedelskostnader – pga prishöjningarna som varit året. 
Personalkostnader är ngt lägre än budgeterat dock har övriga externa kostnader 
ökat under perioden. 

Fjärrvärmen 
Driftkostnaderna har under perioden uppgått till 20 472 tkr (20 696 tkr) 

De totala kostnaderna för perioden har minskat med 672 tkr mot budget.  

Minimalt med olja har förbrukats i den löpande driften eftersom ingen 
spetslastproduktion har behövts. Det är framför allt övriga externa kostnader som 
har minskat under perioden jmf budget. 

 

Finansiella intäkter och kostnader 
 
Temab 
Finansiella intäkter för perioden 31 tkr (41 tkr). 

Finansiella kostnader för perioden uppgick till -3 387 tkr (-2 851 tkr). 

Långfristiga skulder uppgår till 416 105 tkr (385 710 tkr). 
 

Fjärrvärmen: 
Finansiella intäkter för perioden 5 tkr (16 tkr). 

Finansiella kostnader för perioden uppgick till -573 tkr (-566 tkr). 
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Långfristiga skulder uppgår till 97 025 tkr (98 687 tkr). 
 

Avskrivningar 
 
Temab 
Periodens avskrivningar för perioden uppgår till -10 551 tkr (-9 817 tkr). 
 
Fjärrvärmen 
Periodens avskrivningar uppgår till -6 081 tkr(-5 701 tkr). 
 

Periodresultat 
 
Temab 
Periodens resultat är -5 257 tkr (-641 tkr). 
 
Fjärrvärmen 
Periodens resultat uppgår till 2 679 tkr (2 739 tkr). 

 
Investeringar 
 
Temab 
Investeringar har under perioden uppgått till 19 125 tkr (16 779 tkr). 

Kommentarer: 

Pågående investeringar följer beslutad investeringsplan. 
 
För VA så har arbetet med Odens Källa fortsatt under året, samt byte till 
fjärravlästa mätare mm 

För renhållningen har vi påbörjat en nytt träupplag på Gatmot ÅVC. 

För Gata/park har inga större investeringar gjorts.  

Fjärrvärmen 
Investeringar har under perioden uppgått till 1 725 tkr (7 099 tkr) 
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Utsikter för resterande del av året 
 
Temab 
VA prognostiserar investeringskostnader i nivå med budget medan totala 
driftbudgeten kommer att gå med ett underskott på ca -8,3 mkr för året. 

Renhållningen kommer att gå plus minus noll.  

Enligt prognos kommer Gata/park att gå plus minus noll. 
 
Fjärrvärmen 
Prognosen för fjärrvärmen hålls fortfarande på en högre nivå än budget. 
 
 

 

 

 

 

  

Prognos 2022-12-31, upprättad per  
2022-08-31 
 
Belopp i tkr     
      
VA     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

-2 318 -6 922 -8 300 -5 982  
     
Renhållning     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

-26 2 699 12 39  
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Gata Park     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

0     -1 034 0  0  
 
Fjärrvärme     
     
Årsbudget Redovisat Årsprognos Årsavvikelse  

2 637 2 679 771 -1 866  
 

 

Bilagor:  Resultaträkning per 2022-08-31 

 Balansräkning per 2022-08-31 
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Resultaträkning Tierps Energi & Miljö AB     
        
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

  Jan-Aug Jan-Aug Jan-aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

                

Nettoomsättning 93 510 87 982 74 307 70 574 70 218 60 487 60 098 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 738 1 056 1 248 2 599 4 380 0 0 

Övriga rörelseintäkter -6 305 -4 371 -5 027 -2 754 182 231 3 015 

Omsättning 88 943 84 667 70 528 70 419 74 780 60 718 63 113 

                

Produktionskostnader -26 289 -23 208 -12 290 -19 560 -17 673 -12 183 -32 060 

Övriga externa kostnader -25 338 -23 067 -22 207 -18 826 -22 769 -21 232 0 

Personalkostnader -28 666 -26 406 -24 134 -23 682 -26 148 -17 952 -15 906 

Avskrivningar -10 551 -9 817 -8 740 -5 881 -6 281  -6 103 -7 980 

Övriga rörelsekostnader 0 0 -134 0 0 0 0 

Rörelseresultat -1 901 2 169 3 023 2 470  1 909 3 248 7 167 

                

Ränteintäkter 31 41 30 38 43 23 32 

Räntekostnader -3 387 -2 851 -2 309 -1 681 -1 595 -1 648 -29 

                

Resultat efter finansiella poster -5 257 -641 744 -1 643 357 1 623 7 170 

                

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 

                

Resultat före skatt -5 257 -641 744 827 357 1 623 7 170 

                
Skatt 0 0 0 0 0 0 0 
                

Periodens resultat -5 257 -641 744 827 357 1 623 7 170 
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Balansräkning Tierps Energi & Miljö AB     
        
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

  Jan - Aug Jan - Aug Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

                

Tillgångar               
Anläggningstillgångar               
                
Immateriella 
anläggningstillgångar               

Goodwill 0 0 0 0 2 929 3 555 6 064 
Materiella anläggningstillgångar               
Byggnader och mark 100 753 104 287 104 822 35 530 31 526 36 591 175 101 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 597 
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar, byggnadsinv. 20 079 19 462 17 282 12 842 12 652 14 496 5 657 

Inv. verktyg, installationer, 
markinventarier, och ledningsnät 257 744 258 791 218 038 190 750 196 905 143 337 0 

Pågående nyanläggningar  39 575 17 837 49 793 110 951 33 286 30 114 0 
                
Finansiella anläggningstillgångar               
Andelar i koncernföretag 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 
                

Summa anläggningstillgångar 431 951 414 177 403 735 363 873 291 098 241 893 203 219 

                
Omsättningstillgångar               
                
Varulager mm               
Råvaror och förnödenheter 1 902 1 586 851 941 1 167 1 168 0 
                
Kortfristiga fordringar               
Kundfordringar 7 150 5 085 6 654 4 474 4 767 9 955 12 926 
Övriga fordringar 2 42 585 1 656 12 398 622 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 870 3 803 4 377 4 085 3 412 1 504 4 167 

                
Kassa och bank 36 742 27 416 29 510 19 026 34 744 26 945 16 359 
                

Summa omsättningstillgångar 47 666 37 932 41 977 30 182 44 102 39 970 34 074 

                

SUMMA TILLGÅNGAR 479 617 452 109 445 712 394 055 335 200 281 863 237 293 
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Balansräkning Tierps Energi & Miljö AB      
                
EGET KAPITAL OCH SKULDER               

                
Eget kapital               
Bundet eget kapital               
Aktiekapital 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7 000 
                
Fritt eget kapital               
Överkursfond 19 850 19 850 19 850 19 850 19 850 19 850 6 850 
Balanserat resultat -1 447 -1 720 -1 898 36 557 383 0 
Periodens resultat -5 257 -641 744 827 357 1 623 7 162 
                

Summa eget kapital 33 146 37 489 38 696 40 713 40 764 41 856 21 012 

                

Obeskattade reserver 1 545 1 545 1 545 1 545 1 545 1 350 0 

                
Avsättningar               
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 9 152 6 754 4 445 3 239 2 170 2 020 0 

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 103 20 20 0 
                

Summa avsättningar 9 152 6 754 4 445 3 342 2 190 2 040 0 

                
Långfristiga skulder               
Skulder till kreditinstitut 380 000 350 000 350 000 300 000 250 000 210 000 20 000 
Övriga skulder 36 105 35 710 24 138 20 327 20 328 10 639 8 223 
                

Summa långfristiga skulder 416 105 385 710 374 138 320 327 270 328 220 639 28 223 

                
Kortfristiga skulder               
Förskott(läkemedelreningen) 0 0 7 830 7 830 0 0 0 
Leverantörsskulder 8 234 5 566 4 550 9 395 7 564 3 722 1 575 
Skulder till koncernföretag 0 0 0 0 0 360 178 399 
Aktuella skatteskulder -577 -546 -497 -507 -338 114 0 
Övriga skulder 3 402 3 012 2 582 1 868 4 067 2 810 3 491 
Uppl kostnader o förutbet intäkter 8 610 12 579 12 423 9 542 9 098 8 972 4 593 
                

Summa kortfristiga skulder 19 669 20 611 26 888 28 128 20 390 15 978 188 058 
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Kassaflödesanalys Tierps Energi & Miljö AB     
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

  Jan- Aug Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Den löpande verksamheten               
Rörelseres e finansiella kostnader -1 901 -641 744 827 357 1 623 7 170 
Just poster som ej ingår i kassaflödet  6 816 10 282 8 475 5785 6 280 8 349 29 995 
Kassaflöde från den löpande verksamheten             
före förändringar i rörelsekapitalet 4 915 9 641 9 219 6 612 6 638 9 972 37 165 
                
Kassaflöde förändringar i rörelsekapital             
Ökning/minskning av varulager -138 -485 75 362 150 0 0 
Ökning/minskning av kf fordringar 4 097 5 643 8 842 5 872 12 303 3 143 -17 714 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -5 1 020 -9 642 -15 041 -301 -5 414 188 058 
Kassaflöde löpande verksamheten 3 954 6 178 -725 -8 807 18 790 7 701 207 509 
                
Investeringsverksamheten               
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 -210 0 -7 528 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar -19 125 -16 779 -15 585 -53 893 -42 154 -33 223 -189 872 

Förvärv av dotterbolag 0   0 0 0 0 -13 800 
Periodiserade anslutningsavgifter 722 722 4 020 337 9 307     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -18 403 -16 057 -11 565 -53 556 -33 057 -33 223 -211 200 

                
Finansieringsverksamheten               
Aktiekapital 0 0 0 0 0  0 0 
Nyemission 0 0 0 0 0  0 0 
Emissionsutgifter 0 0 0 0 0  0 0 
                
Finansieringsverksamheten               
Apport- och kvittningsemission 0 0 0 0 0 0 0 
Upptagna lån 30 000 0 0 50 000 40 000 40 000 20 000 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 30 000 0 0 50 000 40 000 40 000 20 000 

                
Periodens kassaflöde 20 466 -238 -3 071 -5 751 25 733 14 478 16 309 
                
Likvida medel vid periodens början 16 276 27 654 32 581 24 777 9 010 12 467 50 

                

Summa disponibla likvida medel 36 742 27 416 29 510 19 026 34 743 26 945 16 359 
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Resultaträkning TEMAB Fjärrvärme AB     
  

     
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

  Jan- Aug Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

              

Nettoomsättning 29 494 29 353 27 908 26 243 27 682 26 323 
Övriga rörelseintäkter 306 396 151 19 17 12 

Omsättning 29 800 29 749 28 059 26 262 27 699 26 335 

              
Kostnader för produktion samt externa  -20 472 -20 695 -21 875 -19 561 -23 083 -19 114 
Personalkostnader 0 0 0 0 0 -2 006 
Avskrivningar -6 081 -5 701 -5 836 -5 278 -4 923 -4 923 
Övriga rörelsekostnader  0 -64 0 0 0  0  

Rörelseresultat 3 247 3 289 348 1 423 -307 292 

              
Ränteintäkter 5 16 4 3 7 34 
Räntekostnader -573 -566 -409 -322 -228 -936 
              

Resultat efter finansiella poster 2 679 2 739 -57 1 104 -528 -610 

              
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 
              

Resultat före skatt 2 679 2 739 -57 1 104 -528 3 864 

              
Skatt 0 0 0 0 0 -143 
              

Periodens resultat 2 679 2 739 -57 1 104 -528 -753 
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Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB     
  

     
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

  Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Tillgångar             
Anläggningstillgångar             
              
Immateriella anläggningstillgångar             
Goodwill 0 17 67 118 202 0 
Materiella anläggningstillgångar             
Byggnader, markanläggningar och mark 22 087 23 106 23 609 24 539 22 241 22 197 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 41 314 39 129 31 284 31 192  20 429 21 045 
Kulvertnät och installationer 55 286 58 349 60 774 62 039 52 411 52 469 
Pågående nyanläggningar  1 464 3 628 3 695 1 562 15 217 80 
              
Finansiella anläggningstillgångar             
Andelar i koncernföretag 5 5 5 5 5 5 
 Uppskjuten Skattefordran 0 0 0 0  0  323  

Summa anläggningstillgångar 120 156 124 234 119 434 119 455 110 505 96 119 

              
              
Omsättningstillgångar             
              
Varulager mm             
Råvaror och förnödenheter 4 575 3 003 3 169 2 273 1 256 1 361 
              
Kortfristiga fordringar             
Kundfordringar 743 158 399 1 799 2 104 3 446 
Övriga fordringar 41 615 4 792 1 661 855 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 793 2 150 1 787 1 744 90 14 

              
Kassa och bank 5 939 1 368 5 036 6 705 1 712 3 878 
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Summa omsättningstillgångar 13 091 7 294 10 395 13 313 6 823 9 554 

              

SUMMA TILLGÅNGAR 133 247 131 528 129 829 132 768 117 328 105 673 

 

 

 

 

 

Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB     
  

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

              
Eget kapital             
Bundet eget kapital             
Aktiekapital 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
 Reservfond 500 500 500 500 500  500 
              
Fritt eget kapital             
Balanserat resultat 2 203 1 948 1 853 1 852 2 570 1 606 
Periodens resultat 2 679 2 739 -57 1 104 -528 -753 
              

Summa eget kapital 7 882 7 687 4 796 5 956 5 042 3 853 

              

Obeskattade reserver 24 337 20 037 20 037 18 442 15 728 13 729 

              
Långfristiga skulder             
Skulder till kreditinstitut 97 025 98 687 100 488 102 338 89 138 83 800 

Summa långfristiga skulder 97 025 98 687 100 488 102 338 89 138 83 800 

              
Kortfristiga skulder             
Kf del av lf lån kreditinstitut 600 563 613 563 313 500 
Leverantörsskulder 1 351 3 403 3 578 4 488 6 726 3 212 
Aktuella skatteskulder 0 5 -30 -26 44 0 
Övriga skulder 255 0 -432 0 132 36 
Uppl kostnader och förutbetalda intäkter 1 797 1 146 779 1 007 205 543 
          
Summa kortfristiga skulder 4 003 5 117 4 508 6 032 7 420 5 324 

              

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133 247 131 528 129 829 132 768 117 328 105 673 



Tierps Energi & Miljö AB 
onsdag den 19 oktober 2022 

Sida 17 av 18 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

  



Tierps Energi & Miljö AB 
onsdag den 19 oktober 2022 

Sida 18 av 18 

 

0293-21 99 00 temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se Box 9, 815 21 Tierp 

Kassaflödesanalys TEMAB Fjärrvärme AB     
  

     
År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

  Jan- Aug Jan- Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Den löpande verksamheten             
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 2 679 2 739 -57 1 104 -528 -753 
Just för poster som ej ingår i kassaflödet  6 081 5 520 5 836 5 278 4 924 4 924 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten             

före förändringar i rörelsekapitalet 8 760 8 259 5 779 6 382 4 396 4 171 
              
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           
Ökning/minskning av varulager -444 639 -17 9 0 0 
Ökning/minskning av kf fordringar 9 052 6 222 8 094 6 758 7 731 6 148 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -6 650 -5 512 -6 932 -7 225 -6 088 -5 387 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 958 1 349 1 145 -459 1 643 761 

              
Investeringsverksamheten             
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 725 -7 099 -3 583 -6 210 -11 348 -462 
Förvärv av dotterbolag 0 0 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 725 -7 099 -3 583 -6 210 -11 348 -462 
              
Finansieringsverksamheten             
Aktiekapital 0 0 0 0 0  0 
Nyemission 0 0 0 0 0  0 
Emissionsutgifter 0 0 0 0 0  0 
              
Finansieringsverksamheten             
Upptagna lån 0 0 0 14 650 6 000 0 
Utbetalda utdelning -360 -360 -360 -360     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -360 -360 -360 14 290 6 000 0 
              
Periodens kassaflöde 8 633 2 194 2 981 14 003 691 4 470 
              
Likvida medel vid periodens början -2 694 -826 2 055 -7 298 1 021 -596 

              

Summa disponibla likvida medel 5 939 1 368 5 036 6 705 1 712 3 874 

 

Tierp, 2022-08-31 
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Dokumentnamn  
Tjänsteutlåtande  

   
   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS  

    
    
      

           
  
  
Delårsrapport jan-aug 2022  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att godkänna Delårsrapport 2022.   
  
Sammanfattning av ärendet  
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs 
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens 
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur 
många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara 
uppnådda vid årsskiftet. I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med 
prognos för varje av kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. 
Till varje konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med 
aktuella resultat och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som 
i planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska 
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna 
mål och aktiviteter. Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens 
sammanträde för sina verksamhetsområden.   
  
Beslutsmotivering   
Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa prognosavvikelser 
pågår ett åtgärdsarbete som är redovisat i kommunstyrelsen sedan tidigare. 
  
Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter.  
  
Mål och uppdrag  
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 75,5 
mnkr, jämfört med plus 53,9 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 40,5 mnkr mot 48,2 mnkr i 
årsresultat för 2021.  
  
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport jan-aug 2022  

  
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
• Revisionen  

  
  
I tjänsten   
  
Veikko Niemi  
Ekonomichef  
Ekonomienheten  
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Tierps kommun 

Förvaltningsberättelse 
Prognosticerat resultat för 2022 är 40,5 mnkr. Det är alltså 12,1 mnkr bättre än budget. Den 
stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 31,2 mnkr 
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna får nu bedömas som 
något säkrare än tidigare prognoser förutsatt att inget ytterligare händer med anledning av 
Covid-19 och det pågående kriget i Ukraina. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som 
visar på en betydligt positivare skatteunderlagsprognos än den som budgeten bygger på, därav 
den uppräkning som vi gör i årsprognosen av skatteintäkterna.. 
Utfallet på koncernnivå per augusti är 68,8 mnkr jämfört med förra året då utfallet var  59,2 
mnkr alltså en förbättring med knappt 9,6 mnkr. Prognosen pekar på ett resultat på 17,2 mnkr 
mot budget på 31,6 mnkr vilket är 14,4 mnkr sämre än budget. 
Koncernen har under perioden ökat sin långfristiga skuld med 90 mnkr och är nu totalt 2 213 
mnkr och låneskulden är 103 250 kr/invånare jämfört med 101 100 kr vid årsskiftet. Det är 
TKAB, ABTB och TEMAB som ökat sina skulder med 75, 10 och 36 mnkr. Kommunen har 
däremot minskat sin låneskuld med 30 mnkr. 
Kommunen uppfyller samtliga mål för god ekonomisk hushållning både för delåret och i 
helårsprognosen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har pandemin fortsatt att inverka på verksamheten och samhället, även om det är i 
mindre omfattning. Däremot har konsekvenser av kriget i Ukraina haft stora inverkan på 
omvärldens och Sveriges ekonomiska utveckling med bl.a. stigande inflation, räntor och 
energipriser. 
Val har genomförts under hösten och det blir fortsatt minoritetsstyre om inte något särskilt 
händer under resten av året. 
Inom kommunen har följande hänt: 
Kommunen har haft en lång och utdragen budgetprocess på grund av de stora osäkerheter som 
finns inför 2023-2025. Det har också kommit ovanligt sena justeringar från SKR, (Sveriges 
Kommuner och Regioner), avseende skatteunderlaget. 
För närvarande pågår rekrytering av Lönechef och IT-chef. 
Fastighetsutredningen är nu överlämnad till politisk behandling, som förväntas bli klar under 
hösten/vintern 2022/23. 
I TKAB pågår ett flertal byggnadsprojekt. Bl.a. färdigställs den nya förskolan och 
idrottshallen samt den renoverade skolan i Kyrkbyn. I Skärplinge pågår arbetet med att 
uppföra en ny förskola. Även i Söderfors, Vallskoga och Tierp pågår förberedelser för att 
bygga nya förskolor. I Örbyhus finns behov av en ny förskola och Räddningstjänsten är i 
behov att två nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge, vilka finns med i bolagets 
planering i närtid. Troligtvis tillkommer det ytterligare behov inom utbildningsområdet 
eftersom det bland annat visats sig att Centralskolan är i dåligt skick. Även inom 
äldreomsorgen kommer det att under en kommande 10-års period uppkomma ytterligare 
behov av omsorgs- och äldreboenden.. Inom kultur och fritid finns också behov av lokaler för 
bland annat kulturskolor och fritidsgårdar. Kommunen har därutöver exploateringsområden 
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som ska färdigställas. 
TEMAB-VA har arbetat med Odens Källa samt utbyte till fjärravlästa mätare. Renhållningen 
har påbörjat ett nytt träupplag 
Under perioden 2020 till 2022 har två stora systeminföranden pågått, det är Stratsys och  
Proceedo för e-handel. Inom systemet Stratsys har följande moduler installerats och håller på 
att driftsättas/utvecklas; 

 Verksamhetsplanering/uppföljning, (driftsatt). 
 Skolans systematiska kvalitetsarbete, (SKA), (driftsatt). 
 Kvalitetsarbete för Vård & Omsorg, (driftsatt). 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete, (SAM), (utbildning genomförd, uppstart påbörjad). 
 Internkontroll, (utbildningsinsats påbörjad). 
 2c8, (driftsatt). 

Dessutom är informationssäkerhetsmodulen nu beställd. 
Skatteprognosen för Tierps kommun har skrivits upp flera gånger för 2022 under året därav 
den positiva resultatavvikelsen. Däremot har vi fortfarande obalanser inom vissa 
verksamheter som måste åtgärdas, bl.a. inom Individ- och familjeomsorgen, 
Funktionshindradeomsorgen och Gymnasieskolan. Det är till stor del volymökningar som 
skett inom dessa verksamheter som skapat de obalanser som uppstått. 

Förväntad utveckling 

Hela koncernen har en orolig och utmanande ekonomisk framtid med hög inflation, höga 
energipris och stigande priser framför sig. Framför allt stigande räntor är problematiskt 
eftersom bolagen i huvudsak har rörliga räntor. Kommunen har enbart lån med fasta räntor 
och det första lånet förfaller i mars-2023. Även de höga energipriserna skapar stora problem 
för framför allt för fastighetsbolagen. 
Många av de utmaningar som nu uppstår är endast marginellt påverkbara för koncernen. Det 
kommunen kommer att göra handlar framförallt om energibesparing, förbättrad planering och 
allmän återhållsamhet samt att medvetandegöra medarbetare och kommuninvånare om vikten 
att spara el.. Koncernen tar nu fram information och planer för energibesparingar, 
nedstängningar, mm. TKAB har fått i uppdrag att nogsamt följa koncernens elförbrukning. 
Det är nu ett högst osäkert läge med en övergångsregering som styr Sverige. Så länge den 
parlamentariska osäkerheten kvarstår är det svårt att sia om hur kommunernas ekonomi 
kommer att utvecklas. Det är framförallt 2024 som har stora säkerhetsfaktorer inbyggda, t.ex. 
nya statsbidrag, ränteutveckling samt lön- och inflationsförväntningar. 
Avseende kommunens planarbete med Budget 2023 och plan 2024-2025, så får kommunen 
ihop en budget för 2023 utan skattehöjning och drastiska åtgärder. Inför 2024 som ser mycket 
problematiskt ut så har kommunen startat upp ett effektiviseringsarbete för att på så sätt 
förbättra arbetsmetoder och bibehålla/förbättra kvalitet utan att det behöver tillsättas mer 
resurser. 

Verksamheten 

Tierps kommun förväntas gå mot ett stort överskott trots stora avvikelser på vissa 
verksamheter. Därför har det beslutats under året av kommunfullmäktige tilläggsbudgetering 
för att ge verksamheterna en bättre ekonomisk grund att stå på. 
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Förskolan                                  +  2,0 mnkr 
Äldreomsorgen                          + 1,1 mnkr 
Gymnasieskolan                       + 0,2  mnkr 
Individ- o familjeomsorgen        - 15,0 mnkr 
Medborgarservice                       - 5,5 mnkr 
Gemensam service                     - 2,6 mnkr 
Funktionshindradeomsorgen      - 2,4 mnkr 
Grundskolan                               - 1,4 mnkr 
Övriga verksamheter har avvikelser +/- 2 mnkr 
Vi kommer att fortsatt ha stora utmaningar bland annat inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen och utbildning. För individ- och familjeomsorgen så kommer konjunkturen de 
närmaste åren och den social dumpingen blir avgörande för enhetens framtida ekonomi. De 
höga energipriserna, den höga inflation och stigande räntor kommer även att slå mot de 
svagaste i samhället. 
Inom utbildning och äldreomsorgen blir demografins utveckling helt avgörande för deras 
kostnadsutveckling. 
Däremot pågår ett intensivt effektiviseringsarbete med organisationsutveckling, mm, på 
många enheter. 
Agenda 2030 innehåller mål för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten. Dessa 
tre perspektiv är odelbara och helt beroende av varandra. 
Det finns också fortfarande stora socioekonomiska utmaningar inom kommunen. Pandemin 
har gjort att det är svårt att hitta ett arbete, och många praktikplatser och 
arbetsträningsverksamheter har fått sättas på paus. Utvecklingsarbete pågår som förväntas ge 
resultat på sikt. Kommunen har under våren utökat sitt samarbete med sociala företag genom 
att ingå i ännu ett IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamheten i rehabväxthuset, som 
startats upp genom projektet Växtverket, har kunnat dra igång. Behovet är stort att nå fler 
målgrupper. Den segregationskartläggning som färdigställdes under våren visar på skillnader 
mellan geografiska områden och grupper i samhället där exempelvis äldre kvinnor och 
utrikesfödda är en utsatt grupp. Fler insatser för att minska utanförskapet behövs, och här 
spelar civilsamhället en stor roll. 
För detaljer avseende uppföljning av delmålen under Agenda 2030, se avsnitt Uppföljning 
verksamhetsmål. 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Delmål som direkt bidrar till god 
ekonomisk hushållning 

Prognos måluppfyllelse januari 
– december 2022 

Utveckling av måluppfyllelse 
jämfört med föregående år 

1.1 Andelen vuxna och barn som 
lever i ekonomisk utsatthet ska 
minska. 

Delvis uppfyllt Förbättrat 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i 
kommunens verksamhet 

Uppfyllt -Fortsatt uppfyllt 

4.5 Andelen behöriga till 
gymnasieskolans yrkes- eller 
högskoleförberedande program 
ska öka på kommunens samtliga 
högstadieskolor. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 
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6.2 Effektivisera 
vattenanvändningen inom alla 
sektorer samt säkerställ en hållbar 
försörjning av sötvatten för att 
förebygga vattenbrist och låga 
grundvattennivåer. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

7.2 Minska kommunens 
energiförbrukning, bland annat 
genom energieffektivisering. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

8.1 Stödja utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla grupper, 
även de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

10.1 Fler nyanlända ska ha lämnat 
etableringsuppdraget för att börja 
arbeta eller studera. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

12.1 Minska mängden avfall 
genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna 
avfall. 

 Delvis uppfyllt  Oförändrat 

12.2 Matsvinnet ska minska. Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

12.3 Kommunens upphandlingar 
ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

12.3 Kommunens upphandlingar 
ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 

Delvis uppfyllt Oförändrat 

16.2 Kommunens verksamheter 
ska vara effektiva, transparanta 
och rättssäkra. 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

16.4 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

Uppfyllt Fortsatt uppfyllt 

Helårsprognos jämfört med budget 

Som tidigare sagt så förväntas kommunen göra ett relativt stort överskott på 40,,5 mnkr eller 
+ 43 %, vilket i huvudsak beror på ökade statsbidrag och skatter. 
På intäktssidan är det framför allt taxor och avgifter som visar en positiv avvikelse på +42 % 
eller19 mnkr. Inom kostnadsområdet kan vi konstatera att vi har bra kontroll på 
personalkostnaderna -1% eller -5 mnkr. Den stora avvikelsen är inom tjänster - 12% eller 70 
mnkr och materialkostnaderna har stigit med 8% eller 4 mnkr . 
Analyserar vi verksamheterna så ligger nästan alla verksamheter under +/- 2 % avvikelse mot 
reviderad budget. Det är Individ- och familjeomsorg - 9%, Medborgarborgarservice - 8%.och 
Gemensam service -4% som sticker ut negativt. 
Äldreomsorgens överskott avser vakanser på tjänster och förskolans överskott är ökade 
intäkter i form av ej budgeterade sjuklönebidrag. 
Övriga verksamheter visar negativa avvikelser mot budget. Totalt har verksamheternas 
resultat en avvikelse på -19,1 mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och 
familjeomsorgen – 15 mnkr, grundskolan med -1,4 mnkr, medborgarservice. och 
funktionshindradeomsorgen -2,6 mnkr. 
Den stora avvikelsen för dessa verksamheter är köp av tjänster som för placeringar, 
skolskjutsar, konsulter och inhyrd personal. 
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Underskotten uppdelade på verksamheterna härrör sig bl.a. från, 
Individ- och Familjeomsorgen 
För Individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader barn och unga, (SIS-
placeringar), nu 122 st mot 92 st förra året, ökat försörjningsstöd p.g.a. social dumpning, 7 st 
nyinflyttade samt minskade statsbidrag. 
Grundskolan 
För Grundskolan är det ökade personalkostnader, (ökade volymer och ökad personaltäthet). 
Ökningen av personalkostnader begränsas något av ej budgeterade sjuklönebidrag. 
Medborgarservice 
Bland annat ökade kostnader för driftavtal för Gata/Park, -1,7 mnkr, (politiskt beslut), 
vinterväghållning och lokalhyror. 
Funktionshindradeomsorgen 
Ökade personalkostnader inom gruppbostäderna pga. volymökning, heltidsresan och studier 
för medarbetarna. 
Gemensam service och kommundirektören 
Ökade personalkostnader för politiker, försäkringskostnader och ej genomförda 
ombudgeteringar. 
För koncernen är helårsprognosen  + 17,2 mnkr jämfört med budget på 31,6 mnkr. Samtliga 
bolag försämrar sina resultat jämfört med budget. Delårsresultatet är däremot 68,8 mnkr  
vilket är ett mycket bra resultat och 9,6 mnkr bättre än 2021. 

Koncernredovisning       

Mnkr        

 Utfall 
2021-08 

Utfall 
2022-08 

Progno
s 

Budget Budget 
avvikelse 

Skuld-
förändrinng 

Långfristig 
skuld 

Tierps 
kommun 

57,4 75,0 40,5 28,4 12,1 -30,0 240,0 

ABTB 2,0 -0,2 -5,5 2,7 -8,2 10,0 875,0 

TKAB -2,3 -3,4 -10,3 0,2 -10,5 75,0 585,0 

        

TEMAB -0,6 -5,3 -8,3 -2,3 -6,0 36,1 416,1 

Fjärrvärme 2,7 2,7 0,8 2,6 -1,8 -1,0 97,0 

        

Totalt 59,2 68,8 17,2 31,6 -14,4 90,1 2 213,1 

Koncernmässigt står kommunen inför stora utmaningar, med bl.a. kraftiga kostnadsökningar 
för bolagen och kommunen. Detta pga. skenande el- och energipriser samt övrig hög inflation. 
Förutom kommunen är det enbart Fjärrvärmen som redovisar ett positivt resultat i augusti och 
har en positiv prognos för helåret. 
Bolagen har fortsatt med viss nyupplåning, men däremot har kommunen fortsatt att amortera 
på sin låneskuld. TKABs upplåning är förknippad med de nybyggnationer av förskolor som 
pågår i kommunen. 
  
KOMMUNENS FINANSIELLA MÅL FÖR EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
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Kommunen har tre finansiella mål för kommunens verksamhet. Dessa kan i viss mån jämföras 
på koncern nivå. 
Resultatet ska vara minst 2 % av skatter och bidrag 
Resultatet 2208 = Kommunen -  7,7 % och koncernen 6 % av skatter och bidrag, (uppfyllt) 
Prognos 2022 = Kommunen - 2,7 % och koncernen 1,1 % av skatter och bidrag, (delvis 
uppfyllt) 
Soliditeten ska vara minst 40 % och inte minska två år i rad 
Kommunen 202208 = 42 %, (uppfyllt) 
Investeringar och exploateringar inte för överstiga 920 mnkr 2022 - 2024. 
Kommunen uppfyller de finansiella målen väl både i delåret som prognosticerat helår. 
Koncernen uppfyller resultatmålet för delåret. 
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Balanskravsresultat 

 
Både balanskravsresultatet för perioden och prognosen för helåret är positivt, därmed finns 
det inget underskott att återställa. 

Ekonomisk uppföljning 

Resultaträkning 

Miljoner kronor Not 202208 202108 Årsprog
nos 

Årsbud
get 

Avvikel
se 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter 2 246,5 248,4 449,0 395,9 53,1 365,0 

Verksamhetens kostnader 3 -1 128,1 -1 093,3 -1 838,6 -1 758,5 -80,1 -1 649,0 

Avskrivningar 4 -21,4 -20,1 -42,2 -46,6 4,4 -39,8 

Verksamhetens nettokostnader  -903,1 -864,9 -1 431,8 -1 409,1 -22,6 -1 323,8 

Skatteintäkter 5 652,2 616,1 974,5 953,7 20,8 929,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

6 327,2 301,6 490,6 479,9 10,7 465,5 

Verksamhetens resultat  76,4 52,8 33,3 24,5 8,9 71,3 

Finansiella intäkter 7 6,9 8,9 18,2 16,1 2,2 16,6 

Finansiella kostnader 8 -8,2 -4,2 -11,1 -12,1 1,1 -5,1 

Resultat efter finansiella poster  75,1 57,4 40,5 28,4 12,1 82,8 

Extraordinära poster  - - - - - - 

Årets resultat 9 75,1 57,4 40,5 28,4 12,1 82,8 
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Balansräkning 

Miljoner kronor Not 202208 202112 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 10 0,5 0,7 

Materiella anläggningstillgångar    

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 514,2 521,5 

 Maskiner och inventarier 12 47,5 50,6 

 Övriga materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar 13 290,5 290,0 

Summa anläggningstillgångar  852,7 862,8 

    

Bidrag till statlig infrastruktur 14 12,3 15,2 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 15 13,9 13,9 

Fordringar 16 238,2 226,4 

Kortfristiga placeringar  0,0  

Kassa och bank 17 46,3 84,3 

Summa omsättningstillgångar  298,3 324,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 163,4 1 202,6 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

Årets resultat  75,1 82,8 

Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Övrigt eget kapital  418,1 335,4 

Summa eget kapital  493,2 418,1 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 144,7 137,8 

Andra avsättningar 20 57,9 59,2 

Summa avsättningar  202,6 197,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 21 248,9 282,5 

Kortfristiga skulder 22 218,7 305,1 

Summa skulder  467,6 587,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 163,4 1 202,6 

    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Panter och därmed jämförliga säkerheter  - - 

Ansvarsförbindelser    
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Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 

23 212,7 203,8 

Övriga ansvarsförbindelser 24 1 930,2 1 836,2 

Summa ansvarsförbindelser  2 142,9 2 040,0 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  2 142,9 2 040,0 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Försäljningsintäkter 10,3 8,6 

Taxor och avgifter 31,7 27,9 

Hyror och arrenden 39,9 45,1 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 93,6 83,8 

Bidrag och gåvor från privata aktörer   

EU-bidrag   

Övriga bidrag 4,0 2,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 52,7 58,3 

Intäkter från exploateringsverksamhet och 
tomträtter 

3,7 1,8 

Realisationsvinster på anläggningtillgångar 10,0 19,1 

Övriga verksamhetsintäkter 0,5 0,8 
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Summa verksamhetens intäkter 246,5 248,4 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Miljoner kronor 202208 202108 

Personalkostnader exklusive 
pensionskostnader 

611,4 584,6 

Pensionskostnader 45,8 46,0 

Lämnade bidrag 36,2 36,2 

Köp av verksamhet 153,0 143,5 

Lokal- och markhyror samt övriga 
fastighetskostnader 

129,8 133,4 

Inköp av material och varor 35,2 35,3 

Inköp av tjänster 15,9 17,9 

Realisationsförluster och utrangeringar 1,7 1,8 

Anskaffningsvärde sålda 
exploateringsfastigheter 

- - 

Övriga verksamhetskostnader 99,1 94,6 

Summa verksamhetens kostnader 1 128,1 1 093,3 

Not 4 Av- och nedskrivningar 

Miljoner kronor 202208 202108 

Avskrivning immateriella tillgångar 0,2 0,2 

Avskrivning byggnader och anläggningar 12,9 12,2 

Avskrivning maskiner och inventarier* 8,4 7,6 

Nedskrivning/återföring byggnader och 
anläggningar 

0,0 0,0 

Summa av- och nedskrivningar 21,5 20,1 

*Inklusive finansiell leasing 

Not 5 Skatteintäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Preliminär kommunalskatt 629,7 601,2 

Preliminär slutavräkning innevarande år 7,7 10,7 

Slutavräkning föregående år 14,8 4,2 

Summa skatteintäkter 652,2 616,1 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

Miljoner kronor 202208 202108 

Inkomstutjämning 208,9 191,2 

Kostnadsutjämning 27,2 19,0 

Regleringsbidrag/avgift 39,5 42,3 

Kommunal fastighetsavgift 39,1 36,8 

Bidrag/avgift för LSS-utjämning 12,2 12,3 

Övriga bidrag i utjämningssystemet - - 

Övriga generella bidrag från staten 0,4 - 
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Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

327,2 301,6 

Not 7 Finansiella intäkter 

Miljoner kronor 202208 202108 

Utdelningar från koncernföretag 0,4 0,4 

Utdelningar på aktier och andelar 1,7 0,7 

Intäkter från finansiella anläggningstillgångar - 3,5 

Ränteintäkter 0,1 0,1 

Borgensavgifter 4,6 4,2 

Övriga finansiella intäkter* 0,1 - 

Summa finansiella intäkter 6,9 8,9 

Efter rättelse av väsentlig fel avseende övervärden i Uppsala läns pensionsstiftelse i samband med mottagen 
gottgörelse av betalda pensioner ur ansvarsförbindelsen har intäkter från finansiella anläggningstillgångar 
ökats med 3,5 mnkr för 202108. 

Not 8 Finansiella kostnader 

Miljoner kronor 202208 202108 

Räntekostnader på lån 1,6 1,7 

Finansiell kostnad, förändring av 
pensionsavsättningar 

3,1 1,7 

Kostnader från finansiella 
anläggningstillgångar 

- - 

Övriga finansiella kostnader 3,5 0,8 

Summa finansiella kostnader 8,2 4,2 

Not 9 Årets resultat 

Miljoner kronor 202208 202108 

Årets resultat enligt resultaträkning* 75,1 57,4 

Realisationsvinster -3,7 -5,4 

Justerat resultat enligt balanskrav 71,4 52,0 

Pga rättelse av väsentligt fel avseende övervärden i samband med gottgörelse från Uppsala läns 
pensionsstiftelse har resultatet och realisationsvinster för 202108 ökat med 3,5 mnkr 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 15,4 15,2 

Årets investeringar 0,0 0,2 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15,4 15,4 

Ingående ackumulerad avskrivning -14,7 -14,3 

Årets avskrivningar -0,2 -0,3 

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerad avskrivning -14,9 -14,7 

Utgående bokfört värde 0,5 0,7 

varav   
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Ärendehanteringssystem 0,1 0,1 

Kommunens hemsida 0,0 0,1 

Servitut G/C banan Örbyhus/Upplan 0,2 0,2 

Uppgraderad GIS-miljö 0,1 0,2 

Digitalisering besöksnäring 0,1 0,2 

Summa 0,5 0,7 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 5,7 2,3 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 512,4 1 480,3 

Årets investeringar 7,5 32,1 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 519,9 1 512,4 

Ingående ackumulerad avskrivning -990,9 -959,3 

Årets avskrivningar -12,8 -18,3 

Årets nedskrivningar 0,0 -9,1 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat -1,7 -4,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,3 -0,1 

Utgående ackumulerad avskrivning -1 005,7 -990,9 

Utgående bokfört värde 514,2 521,5 

varav   

Markreserv 42,3 42,3 

Verksamhetsfastigheter 219,0 218,2 

Publika fastigheter 213,3 207,5 

Övriga fastigheter 0,2 0,2 

Fastigheter för affärsverksamhet 13,0 13,4 

Pågående ny/ombyggnad 26,4 39,8 

Summa 514,2 521,5 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 30,8 31,4 

Not 12 Maskiner och inventarier 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 275,3 261,0 

Årets investeringar 5,1 14,3 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 280,4 275,3 

Ingående ackumulerad avskrivning -223,8 -211,6 

Årets avskrivningar -8,2 -12,1 

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerad avskrivning -232,0 -223,8 

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat 0,0 -0,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång  -0,6 

Utgående bokfört värde 47,5 50,6 

varav   

Transportmedel 1,5 1,8 
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Maskiner 0,9 1,1 

Inventarier 37,1 38,3 

Förbättringsutgifter 0,0 0,1 

Konstverk 3,2 3,2 

Finansiell leasing 4,6 6,2 

Summa 47,5 50,6 

Genomsnittlig återstående nyttjande tid i år 13,5 7,8 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB 53,8 53,8 

Aktier Tierps Energi och Miljö AB 39,9 39,9 

Aktier övriga bolag 0,0 0,0 

Andelar Kommuninvest 15,2 14,6 

   

Insatta medel Uppsala läns pensionsstiftelse* 180,4 180,4 

   

Långfristig fordran Örbyhus GK 1,3 1,5 

 0,0 0,0 

Utgående bokfört värde 290,5 290,0 

* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade kommunfullmäktige 
år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Marknadsvärdet uppgick den 
31 augusti 2022 till 193,8 mnkr. Insatta medel inkl. löneskatt i Uppsala läns pensionsstiftelse har rättats för 
2021 med + 9,7 mnkr pga väsentligt fel i samband med gottgörelse då inte hänsyn tagits till övervärden i 
stiftelsen. 

Not 14 Bidrag till statlig medfinansiering 

Miljoner kronor 202208 2021 

Medfinansiering Citybanan   

Totalt bidrag 11 11 

Ackumulerad upplösning -4,3 -4,0 

Årets upplösning -0,3 -0,4 

Summa bidrag 6,7 7,0 

Medfinansiering trafikverket väg 292   

Totalt bidrag 7,1 9,5 

Ackumulerad upplösning -1,5 -1,3 

Årets upplösning -0,2 -0,4 

Summa bidrag 5,6 8,2 

Utgående bokfört värde 12,3 15,2 

Bidraget för medfiansiering trafikverket har minskats 2022 då projektet blev billigare än beräknat 

Not 15 Förråd m.m. 

Miljoner kronor 202208 2021 

Tomtmark till försäljning* 13,9 13,9 
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Utgående bokfört värde 13,9 13,9 

* Varav Siggbo Triangeln 0,2 mnkr, Siggbo företagspark 3,5 mnkr och övrig tomtmark 10,2 mnkr per 202208.  

Not 16 Fordringar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kundfordringar 12,7 16,3 

Fordran mervärdesskatt 9,2 13,4 

Statsbidragsfordringar och kostnadserättningar 116,7 78,4 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 94,9 91,2 

Övriga kortfristiga fordringar 4,7 27,2 

Utgående bokfört värde 238,2 226,4 

Rättelse av fel har gjorts av förutbetalda kostnader för 2021 med 1,9 mnkr avseende förutbetald löneskatt på 
gottgörelse av insatta medel i Uppsala läns pensionsstiftelse 

Not 17 Kassa och bank 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kassa 0,0 0,0 

Bank 46,3 84,3 

Utgående bokfört värde 46,3 84,3 

Not 18 Eget kapital 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående eget kapital enligt fastställd 
balansräkning 

- 335,4 

Justering av EK pga rättelse av väsentligt fel 
avseende gottgörelse från pensionsstiftelsen 
2021 

- 7,8 

Årets resultat 75,1 74,9 

Resultatutjämningsreserv - 0,0 

Summa utgående eget kapital 493,2 418,1 

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående avsättning till pensioner inkl. 
löneskatt 

137,8 129,7 

Nyintjänad pension 4,7 7,2 

Årets utbetalningar -2,4 -3,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,4 1,7 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 5,6 

Övrig post 0,9 -4,5 

Minskning av avsättning genom tecknande av 
försäkring/överföring till stiftelse 

- - 

Värdeförändring på stiftelsens tillgångar - - 

Förändring av löneskatt 1,4 1,6 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 144,8 137,8 
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Övriga upplösningar   

Antal visstidsförordnanden 0 0 

Politiker 0 0 

Tjänstemän 0 0 

Aktualiseringsgrad/Utredningsgrad 98 98 

Not 20 Övriga avsättningar 

Miljoner kronor 202208 2021 

Avsatt för återställande av deponi   

Redovisat vid årets början 56,8 62,0 

Nya avsättningar 0,0 0,0 

Ianspråktagna avsättningar -2,2 -3,9 

Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 

Förändring av indexering 3,3 -1,4 

Utgående avsättning 57,9 56,8 

   

Avsatt för medfinansiering av väg 292   

Redovisat vid årets början 2,4 4,6 

Nya avsättningar 0,0 0,0 

Ianspråktagna avsättningar -2,4 -2,2 

Outnyttjat belopp som återförts   

Förändring av nuvärdet   

Utgående avsättning 0,0 2,4 

Summa övriga avsättningar 57,9 59,2 

Not 21 Långfristiga skulder 

Miljoner kronor 202208 2021 

Lån i banker och kreditinstitut 240,0 270,0 

Checkkredit  0,0 

Finansiell leasing 1,8 5,7 

Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 

  

Investeringsbidrag 7,1 6,8 

Återsående antal år (vägt snitt) 19,7 18,2 

Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

Återsående antal år (vägt snitt)   

Summa förutbetalda intäkter 7,1 6,8 

Summa långa skulder 248,9 282,5 

   

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut   

Genomsnittlig ränta 0,9 % 0,9 % 

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,3 3,5 

Lånens löptider   
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1 år 25,0 30,0 

2-3 år 115,0 70,0 

4-5 år 50,0 120,0 

6- år 50,0 50,0 

Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Offentliga investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma 
nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 

Not 22 Kortfristiga skulder 

Miljoner kronor 202208 2021 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 20,8 59,0 

Leverantörsskulder 41,4 73,0 

Moms och punktskatter 0,8 1,9 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 32,9 30,9 

Övertidsskuld 1,6 1,4 

Övriga löeskulder 10,5 10,0 

Semesterlöneskuld 18,4 33,6 

Pensioner inkl. löneskatt 28,5 36,0 

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda 
intäkter 

60,4 57,8 

Övriga kortfristiga skulder 3,3 1,4 

Utgående bokfört värde 218,7 305,1 

Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september men avser augusti i delåret 
och januari resp december i bokslutet för 2021. 

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 

Miljoner kronor 202208 2021 

Ingående ansvarsförbindelse till pensioner 
inkl. löneskatt 

203,8 210,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,5 5,6 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 7,6 

Årets utbetalningar -14,3 -20,8 

Övrig post 2,5 3,9 

Minskning av ansvarsförbindelse genom 
tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse 

0,0 0,0 

Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med 
anledning av värdeförändring på stiftelsens 
tillgångar 

13,0 -2,3 

Förändring av löneskatt -0,8 -0,9 

Summa utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inkl. löneskatt 

212,7 203,8 

Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande har tryggats 
genom att kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”. Åtagandet som tryggas 
genom stiftelsen har av Skandia beräknats till 158,6 mkr per 2022-08-31 inklusive särskild löneskatt. 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.  

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser 

Miljoner kronor 202208 2021 
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Borgensåtaganden   

Småhus 0,1 0,1 

Nordupplands Fotbolls Allians 2,5 2,5 

AB Tierpsbyggen 865,0 875,0 

Tierps Kommunfastigheter AB 585,0 510,0 

Tierps Fjärrvärme AB 97,6 98,6 

Tierps Energi och Miljö AB 380,0 350,0 

Utgående ansvarförbindelse 1 930,2 1 836,2 

Not 25 Leasing 

Miljoner kronor 202208 2021 

Finansiell leasing   

Maskiner och inventarier   

Totala minimileasavgifter 7,3 8,0 

Nuvärde minmileasavgifter 7,1 7,9 

Därav inom ett år 5,4 2,2 

Därav senare än ett år men inom fem år 1,8 5,7 

Därav senare en fem år 0,0 0,0 

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 1 år** 

  

Minimileasavgifter   

med förfall inom 1 år 2,2 4,4 

med förfall inom 1-5 år 57,6 62,3 

med förfall senare än 5 år 466,7 498,2 

   

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 1 år, uthyrning** 

  

Minimileasavgifter   

med förfall inom 1 år - - 

med förfall inom 1-5 år - - 

med förfall senare än 5 år - - 

Not 26 Säsongsvariationer och cykliska effekter 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del 
väderberoende som tex vinterväghållning. Kostnaden för snöröjning och sandupptagning 
januari tom augusti 2022 var 9,9 miljoner kronor, vilket är mer än kostnaden 2021 som var 
8,4 miljoner kronor. Även kostnader för bränsle och energi kan vara variera mycket beroende 
på om det är en kall eller varm vinter. Under januari tom augusti 2022 och 2021 var 
kostnaden för detta 6,7 respektive 5,2 miljoner kronor. Även ökade energipriser påverkar 
kostnaden för 2022 jämfört med 2021. 
Beräkningen av semesterlöneskulden står för den största variationen inom personalkostnader 
då skulden arbetas upp under våren och hösten medan de flesta anställda tar ut sin semester 
under sommaren. När skulden arbetas upp är kostnaden under tertial 1 ca 20,3 miljoner kronor 
och under tertial 3 ca 7,5 miljoner kronor och när semestern tas ut under tertial 2 blir det en 
kostnadsminskning på ca 28,6 miljoner kronor. 
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Slutavräkningen på kommunalskatten varierar mellan åren. Hela slutavräkningen påverkar 
delårsrapporten då den avser föregående år. I delåret för 2022 påverkar slutavräkningen 
resultatet med 7,7 miljoner kronor. Förra året, 2021 var motsvarande resultat av 
slutavräkningen 4,2 miljoner kronor, dvs skillnaden av slutavräkningens effekt på 
delårsresultatet för dessa år var 3,5 miljoner kronor. 

Not 27 Effekter av ändrade skattningar och bedömningar 

Det finns inga ändrade uppskattningar eller bedömningar som har redovisats tidigare år som 
har några väsentliga effekter på den aktuella rapportperioden. 
 

Driftöversikt 

 
Resultatet 2108 respektive 2112 har justerats för Finansieringen med 3 544 tkr respektive 
7 827 tkr pga rättelse av väsentligt fel avseende värdeökning av Tierps andel av 
Pensionsstiftelsens tillgångar i samband med mottagen gottgörelse under 2021. Rättelsen 
innebär att värdeökningen redovisas som Finansiell intäkt istället för minskning av insatta 
medel i Stiftelsen. 
Den 21 juni i § 155 budgeterade Kommunstyrelsen 2 994 tkr från Gemensamservice till 
Individ och familjeomsorgen och den 8 juni beslutade Kommunfullmäktige i §53 att utöka 
ramen för Individ och familjeomsorgen med 11 000 tkr och Gymnasiet med 3 500 tkr genom 
att utöka budgeterade skatteintäkter hos Finansieringen med 14 500 tkr utifrån att 
skatteintäkterna beräknas överstiga de ursprungligt budgeterade med minst detta belopp. 
Prognosens avvikelse mot budget beror huvudsakligen på högre skatteintäkter hos 
Finansieringen, ökade kostnader hos Individ och Familjeomsorgen pga. högre volymer av 
anmälningar vilket leder till fler utredningar och placeringar. 
Utfallet för 2208 visar ett resultat på +75,mnkr vilket är 44 mnkr bättre än periodbudgeten. 
Det är enbart Medborgarservice enhet Samhällsbyggnad, Funktionshindradeomsorgen och 
Individ- och Familjeomsorgen som påvisar en negativ avvikelse mot periodbudgeten. Övriga 
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visar positiv periodbudgetavvikelser och framför allt Grundskolan + 15 mnkr, 
Äldreomsorgen, +8 mnkr och Förskolan, + 7 mnkr. Procentuell avviker, förutom de små 
nämnderna, Medborgarservice exkl. samhällsbyggnad + 55%, Gemensam service +12 % samt 
För- och Grundskola med +8% vardera.  Finansieringen avviker positivt med 1 % eller 7 
mnkr. 
 
 
 
 

Investeringsöversikt 

 
Kommunfullmäktige beslutade 220608 i §66 att bevilja tilläggsinvestering om 1 100 tkr för 
förskolan samt 1 300 tkr för grundskolan. 
De största budgeterade investeringarna är: 
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Uppföljning verksamhetsmål 

Sammanfattning måluppföljning 

  
  
Första halvåret 2022 har präglats av att samhället gått ut ur en pandemi och kommunens 
verksamheter börjar återgå till ett normalläge utan hårda restriktioner. Fler verksamheter 
vittnar om att de börjar komma ikapp med antalet ärenden, har fler fysiska träffar och 
anordnar aktiviteter och evenemang igen, även om en försiktighet råder och det digitala 
arbetssättet fortsätter även efter pandemin. Samtidigt går kommunen in i en tid av ökad 
osäkerhet med stigande inflation, räntor, el- och bränslepriser som redan påverkar många 
verksamheter och de kommunala bolagen. Det finns en oro för att Sverige är på väg in i en 
kommande lågkonjunktur som kan få stor påverkan på kommunens verksamheter, och som 
också kommer påverka möjligheterna att uppnå många av kommunens uppsatta mål inom 
Agenda 2030. 
Vad gäller måluppfyllelsen är prognosen från verksamheterna att 26 delmål kommer att 
uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två delmål beräknas inte att uppnås till 
helåret. Det är ett aningen bättre resultat än vid årsredovisningen 2021, framförallt är det fler 
mål som kommunen är på rätt väg för att uppnå. Det är framförallt delmål inom den sociala 
hållbarheten där en förbättring ses med ett ökat antal insatser för att minska utanförskap, 
psykisk ohälsa och kvinnovåld med mera. Sammantaget ser vi en försiktigt positiv utveckling 
där kommunkoncernen i stort ser ut att uppnå, eller delvis uppnå, det verksamheterna har satt 
som mål för helåret. 
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Antalet personer i försörjningsstöd har minskat något under våren, men kostnaderna ökar. 
Detta beror på en stigande inflation med ökande elpriser med mera. Arbetslösheten har 
minskat, men frågan är hur varaktigt detta är med tanke på konjunkturläget och inflationen. 
Kommunen har genomfört fler förebyggande besök inom budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentrådgivningen och verksamheten räknar med att ha fler förebyggande besök under 
hösten. Samtliga nya kunder inom budget- och skuldrådgivningen har erbjudits första besök 
inom fjorton dagar. 
Kommunen har under året fortsatt delta i utvecklingsnätverket för sociala företag som är ett 
projekt som ägs av Sveriges kommuner och regioner där tolv kommuner deltar. Det har varit 
fler aktiviteter inom nätverket för att nå dem som lever i utanförskap eller är 
långtidsarbetslösa. Näringslivenheten har också kontinuerlig dialog med företagen om vad de 
har för rekryteringsbehov, exempelvis via våra nätverk (HR-nätverket, ambassadörsnätverket, 
besöksnäringsnätverket och nätverket för kvalitet och miljö). Det är fortsatt svårt att nå ut till 
alla företag samt matcha deras behov med den kompetens som finns tillgänglig. 
Kultur- och fritidsverksamheten erbjuder ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för människor i 
allmänhet men barn och unga i synnerhet för att fler ska ges möjlighet till en meningsfull 
fritid. Kostnadsfria aktiviteter som erbjudits är bland annat Familjedag på Vegavallen med 
teater liksom en aktivitetsdag i samarbete med Upplandstiftelsen som innehöll bland annat 
fågelskådning, grillning och orientering. Kulturprogrammet på Kulturhuset Möbeln har ett 
brett utbud som till 90 procent är kostnadsfritt. Biblioteket har kunnat fortsätta med IT-värdar 
som innebär att Tierps invånare kostnadsfritt kan få stöd i frågor relaterade till IT och digitala 
verktyg. 
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Kommunen har en ökad andel lokala och närproducerade inköp under året, vilket är en 
produkt av avropen i det dynamiska inköpssystemet. Under hösten kommer exempelvis allt 
färskt nötkött som serveras att komma från lantbrukare i kommunen. 

 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande 
genom ett strukturerat arbete med riskanalyser utifrån Senior alert, där åtgärder genomförs vid 
risk för undernäring. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och 
mellanmål till kunderna för att bryta dygnsfastan och för att förebygga undernäring och 
behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån framkomna risker vilket leder till 
minskad risk för fall, undernäring och trycksår. 
Vård- och omsorgsboendena arbetar utifrån en modell för äldreomsorgens måltider, bland 
annat har verksamheten minskat antalet näringsdrycker för att istället erbjuda goda 
näringsriktiga mellanmål samt sett över måltidsmiljön såsom att duka olika vardag och helg 
och uppmärksamma helgdagar. Under hösten 2022 kommer alla hemtjänstområden att bjuda 
in kostenheten till APT för diskussion kring måltidssituationer hemma hos kund. 
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Ambitionen är att man som invånare i Tierps kommun ska ha tillgång till och möjlighet att 
utnyttja kultur- och fritidsaktiviteter. De senaste årens pandemi har fortfarande effekt på 
verksamheterna, utbudet och besöksantalet vilket medför att utvecklingen går något långsamt. 
Biblioteksverksamheten har öppet som normalt och meröppet utvecklas på filialer. 
Kulturhuset Möbelns lokal för evenemang och program, Humlesalen, har nu öppnat upp för 
kulturprogram, föreläsningar, författarsamtal och boksamtal med mera. 
Inom vård- och omsorgen har arbetet med att utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter 
inom funktionshindradeomsorgen fortgått under våren 2022 med fokus på uteaktiviteter. Flera 
aktiviteter har anordnats på gruppbostäderna själva men också gemensamt med föreningen för 
barn och vuxna med utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning (FUB). FUB har 
anordnat sommarcafé vid Buckängen hela sommaren där flera kunder inom 
gruppbostäder/servicebostäder men även de som bor själva har deltagit. 

 
Kultur- och fritidsenheten arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten till sport- och 
friluftslivet. Skyltar med träningstips har sats upp runt Vegavallen med olika nivåer för barn, 
rullstolsburna och vuxna. Tierps kommuns nya utegym färdigställs i Söderfors och bidrar till 
att fler får tillgång till rörelse och friluftsliv. 

 
Kultur- och fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt med underhåll och utveckling av 
befintliga grönområden. Exempelvis är en hinderbana under uppförande i Söderfors för att 
stimulera till lek och rörelse. 
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Inom individ- och familjeomsorgen har antalet anmälningar om att barn far illa fortsatt att 
öka. Det är positivt att kommunen fångar upp de som inte har det bra, men negativt att det är 
så pass många som tillhör denna grupp. Mycket görs för att nå delmålet, men eftersom 
huvudmålet även påverkas av externa faktorer är det tveksamt om målet nås. Skenande 
inflation kommer att påverka människors hälsa negativt. 
Inom funktionshinderomsorgen har gemensam motion i form av promenad eller cykling 
erbjudits varje vardagkväll på Kyrkogatans servicebostad med gott och alltmer utökad 
deltagande. Möjlighet för ett liknande koncept diskuteras på Tegelbruksgatans servicebostad 
med plan att komma i gång under hösten 2022. Kunder inom gruppbostäder/servicebostäder 
har erbjudits fysisk aktivitet utomhus vid Vegavallens utegym under våren och fortsätter med 
detta under hösten. Kultur- och fritidsverksamheten har anordnat yoga under våren för 
deltagare inom daglig verksamhet. 
Inom äldreomsorgen pågår ett arbete för att förbättra utemiljöerna vid boendena, med 
utgångspunkt från tillgängliga och ändamålsenliga ytor som stimulerar till utevistelse. En 
programgrupp arbetar med ett förslag för Vendelgården och Wesslandia som tagits fram med 
hjälp av en landskapsarkitekt. 
Kostenheten arbetar med att öka välmående genom spridning av information om hälsa och 
kost, genom servering, dialoger kring måltiden, visning av tallriksmodellen med mera. Under 
hösten har antalet temadagar ökat samt även servering av våra lokala livsmedel. 

 
Kultur- och fritidsverksamheten har en omfattande lovverksamhet som vänder sig till barn 
och ungdomar på alla lov under året där alla verksamheter samarbetar. Aktörer inom kultur- 
och fritidsområdet erbjuder öppen verksamhet för att uppmuntra unga att välja drogfria 
aktiviteter. Kulturskolan samarbetar med Framnäs folkhögskola med ett drogfritt läger för 
unga. 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete pågår med tillsyn, handläggning av ärenden och 
samverkan med andra myndigheter. Tillsynen går enligt vad det är tänkt i tillsynsplanen. Det 
har handlagts två ärenden där resultatet av ärendena blivit att krögarna har varnats. Det har 
även handlagts ett tillståndsärende där ansökan om tillstånd avslogs. Utöver detta pågår 
tillsynsrundor i kommunen. Generellt bedöms ordningen som god bland de krögare och 
evenemang som har besökts på plats. Det har även börjat komma in tillfälliga tillstånd för 
evenemang runt om i kommunen, vilket är ett gott tecken efter två Corona-år utan offentliga 
evenemang. 

 
Arbetet mot psykisk ohälsa förstärks inom kommunen och regionen. Frågan har 
uppmärksammats mycket på senare tid. Tierps kommun arbetar för närvarande fram ett 
suicidpreventivt program och förbättrat samarbete med regionens folkhälsosamordnare 
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utvecklas. Utifrån den konjunktursituation och försämring av människors privatekonomi 
bedömer verksamheten att det kommer att vara svårt att minska den psykiska ohälsan. 
Glädjande så har regionens enkät Liv och hälsa ung indikerat att ungdomars psykiska hälsa 
blivit något bättre. 
Ett kartläggningsarbete kring barn och ungas psykiska hälsa genomförs i kommunens 
verksamheter liksom Region Uppsalas. Dialoger har genomförts på tema psykisk hälsa där 
elever från sjuan på högstadiet till trean på gymnasiet medverkat. Kommunen har tidigare 
sökt och fått stimulansmedel för att minska psykisk ohälsa och suicidpreventivt arbete. 
Aktiviteter har genomförts för att öka barn och ungas psykiska hälsa under året. 
Kultur- och fritidsverksamheterna har mycket arbete för att främja psykisk hälsa. Satsningar 
på föreläsningar och interaktiv konst på ämnet psykisk hälsa kommer att genomföras under 
hösten 2022 i samarbete med elevhälsan och skolan. Via statsbidrag satsas det på projekt 
psykisk hälsa, självbild och sociala medier. Ett brett samarbetet där Ångestpodden, Suicid 
Zero och Maud Karlsson är anlitade för föreläsningar. Insatser har också riktas mot unga 
vuxna med funktionsvariationer där grundtanken hämtas från Dans för hälsa konceptet. Ett 
breakdance projekt har också startat där insatsen riktas mot elever i områden som ringats in i 
den segregationskartläggning som gjordes 2021, bland annat i Söderfors. 

 
Biblioteket har arrangerat aktiviteter på huvudbiblioteket samt filialer som riktar sig till bland 
annat äldre i form av stickcafé och författarsamtal. Utöver detta besöker personalen 
medborgare, däribland många äldre, i sina hem för att leverera böcker och annan media samt 
ge en stunds social uppmärksamhet. I Vendel och Edvalla finns bokautomater tillgängliga dit 
besökare kan komma för att låna böcker och träffas. 
Inom vård- och omsorgsverksamheterna sker mycket aktiviteter för att båda motverka 
ensamhet och förebygga psykisk ohälsa. Planeringen för hösten är lagd, där verksamheten 
inriktas på att uppsöka våra kransorter Vendel, Tobo och Örbyhus och tar aktiviteterna dit 
istället för att ta kunderna till oss. Grill, promenad, kubb, biokväll och samkväm är planerat. 

 
Närvårdscentrum har flyttat in i sina lokaler och invigdes i augusti. På grund av att man inte 
lyckats rekrytera läkare till verksamheten så bedrivs endast dagvård i mindre omfattning. 
Pågående projekt är vårdcentrum Tierp, arbetet pågår och kommer fortsätta under 2022 
tillsammans med Älvkarleby och Regionen. Vård i hemmet projektet startade upp under våren 
och kommer pågå under hösten för att vara klart till i mars 2023. 

 
Sjukfrånvaron för perioden jan-juli 2022 för hela kommunen har sjunkit till 6,77 procent, 
varav den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) var 3,75 procent. Sjukfrånvaron går ned och de 
rutiner som kommunen har för att arbeta med detta följs på ett bra sätt. 



Delårsrapport 30(102)

 

 

 
Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor. Förskollärare leder och ansvarar för 
arbetet på förskolan. På Tierps förskolor har 47 procent förskollärarexamen att jämföra med 
40 procent i riket. Nära ledning av rektor, biträdande rektor, resurspedagoger och 
specialpedagoger som stöd bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet. 
Medarbetarenkäten visar ett snittvärde på 7 (skala 1-10) på frågorna hur väl förskolan lyckas 
uppfylla läroplansmålen och hur nöjd medarbetaren är med helheten. Vårdnadshavarenkäten 
visar ett snittvärde på 9 (skala 1-10) på frågorna hur väl förskolan lyckas uppfylla 
läroplansmålen och hur nöjd vårdnadshavaren är med helheten. 

 
En höjd ambitionsnivå vad gäller att rekrytera behöriga lärare och fortbilda befintlig personal 
har skett under våren med gott resultat. Behörigheten har också höjts under året. 
En kommunövergripande barn- och elevhälsoplan har tagits fram. Planen ger riktningen för 
ett hälsofrämjande barn- och elevhälsoarbete och ska fungera tillsammans med lokal plan som 
konkret beskriver arbetet i varje skolområde. Fem kuratorer har anställts under året för att 
minska glappet mellan socialtjänst och skola. 
Resultaten i vårens elevenkäterna liknar resultaten från tidigare år. Skolorna ser ett bättre 
resultat i åk 5, sedan sjunker trivseln i åk 8, för att stiga igen i gymnasiet. Skolenkäten visar 
stora skillnader mellan könen där tjejer presterar bättre men uppger att de mår sämre, det är 
mindre trygga och har mindre framtidstro. Tierp sticker ut negativt i länet just vad gäller 
framtidstro hos tjejer och det är något kommunen behöver arbeta med inom såväl skola, vård, 
socialtjänst och kultur- och fritidsverksamheten. 
En satsning på naturvetenskap i form av en lektor på Örbyhus skola har inneburit ett ökat 
fokus på naturvetenskap. En seminarieserie inleddes under hösten och kommer att fortsätta 
under 2022, i samarbete med Uppsala universitet. Ett statsbidrag kring praktiknära forskning 
har sökts och beviljats. Detta bidrag kommer att utnyttjas av de två forskarutbildade lärarna på 
Örbyhus. 
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Alla skolor har tillgång till Naturskolan och använder närliggande miljöer för 
utomhuspedagogik. Efter Coronapandemin har antalet besök ökat och är tillbaka på tidigare 
nivåer. 

 
Andelen studerande inom vuxenutbildningens alla utbildningsformer fortsätter att vara hög. 
Andelen med gymnasieexamen har ökat sedan föregående år och var 82,9 procent 
vårterminen 2022. 
Kultur- och fritidsverksamheten arrangerar Kulturslingan, kulturarvstrappan samt skapande 
skola som kommer alla elever till del. Efter pandemin har ordinarie program och upplägg 
genomförts under 2022. Kulturskolans lärare har i starten av höstterminen turnerat och träffat 
elever runt om i kommunen. 

 
Behörigheten till gymnasieskolan har sjunkit i år, andelen behöriga till yrkesprogram 
vårterminen 2022 var 79,3% vilket är en minskning från tidigare år. En liknande trend ses i 
flera andra kommuner och kan vara en covideffekt då många elever har haft större frånvaro 
under pandemin. 
Örbyhus skola har sett en kraftig försämring av resultaten vilket beror på en stor tillströmning 
av nya elever det senaste året, varav en majoritet är utrikesfödda elever med bristfälliga 
kunskaper sedan tidigare. 
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Inom Individ- och familjeomsorgen görs alltid en saklig bedömning i varje ärende och 
enheten har problematiserat och diskuterat om kommunen ställer olika krav på människor 
utifrån kön eller andra variabler. Biståndet ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. Det 
finns skillnader på volymer mellan kön, men det finns sociologiska förklaringar. Exempelvis 
är det fler kvinnor som är ensamstående med barn och fler män som har beroendeproblematik. 
Inom vård och omsorgsenheten sker alla biståndsbeslut och genomförande av beslutade och 
insatser utgår från individens behov och resurser oavsett kön. 
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Arbetet med att motverka diskriminering måste hela tiden fortgå i alla verksamheter. Den 
senaste enkätundersökningen visar på att kommunen ej är fri från förekomst av 
diskriminering. 
Inom skolan sker anmälan och utredning av upplevda kränkningar (inklusive diskriminering) i 
ett digitalt system. Systemet används av grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Statistiken används för att analysera kränkningar och diskriminering. 
Systematisk uppföljning sker i rektorsgruppen och trygghetsteamen. Arbetet med kränkningar 
har ökat medvetenheten om att uppmärksamma och snabbt hantera incidenter. Det återstår ett 
arbete med att förstå skillnaden mellan svaren i elevenkäten, där många flickor ger uttryck för 
en otrygghet men få anmälningar gällande diskriminering på grund av kön görs. 
Inom Individ- och familjeomsorgen har man arbetat med HBTQ-utbildning och detta arbete 
fortsätter. Enheten kommer i framtiden att lägga en större vikt på värdegrundsutbildning 
utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och inte enbart HBTQ. Vi ska bemöta våra brukare, 
våra samarbetspartners och alla anställda med respekt och utan fördomar. 

 
Målet ingår i det ordinarie arbetet med att bredda rekryteringsunderlaget till olika tjänster, och 
se till att all rekrytering är neutral vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Arbete pågår 
för att skapa tydlighet i utformning av annonser och rekrytering. 
I detta uppdrag har inga specifika aktiviteter genomförts utan frågorna omhändertas i den 
dagliga verksamheten, den värdegrund som kommunen beslutat ska i dessa frågor alltid vara 
ett rättesnöre. 

 
Det planerades en aktivitet på kvinnodagen den 8 mars som inte gick att genomföra på grund 
av resursbrist samt hög arbetsbelastning, dessutom försvårades planeringen av osäkerheten 
när pandemirestriktionerna skulle släppa. Företagen var inte benägna att träffas fysiskt i 
samma utsträckning även om det inte fanns några restriktioner. 

 
Möjligheter till utbildning för kvinnor har skapats genom bland annat äldreomsorgslyftet 
inom vård och omsorg där utbildning till undersköterska skapats, där man kan kombinera jobb 
med studier. 
Två nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetats fram. Den 
medarbetarundersökning som genomfördes visade att det fanns mycket positivt i arbetsmiljön 
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att ta tillvara men också att stress är ett stort problem för många. Lönekartläggning är gjord 
och visade att det inte finns osakliga löneskillnader på grund av kön. 
Pilotprojektet Heltidsresan är återupptaget inom vård och omsorg och revidering av 
handlingsplan är genomförd under april 2022. Pilotverksamheter som startades upp innan 
Covid-19 är nu åter i planering för att återuppta arbetet. Daglig verksamhet har fått medel till 
att genomföra heltid för våra kunder under 2022 inom Daglig verksamhet. Detta betyder även 
att all personal har fått önska heltid och det är i dagsläget arton stycken som önskat heltid 
under 2022. 

 
Kommunen arbetar aktivt med frågan kring våld i nära relationer. Från 2022 görs en 
omorganisation för att försöka stärka detta arbete ytterligare. Vi har ett välfungerande 
samarbete med Kvinnojouren Liljan via ett idéburet offentligt partnerskap, som ger stöd till 
kommuninvånare och utbildning till personalen. Kommunen deltar i länsnätverk och har 
utbildat personalen inom screeninginstrument inom området. 
Individ- och familjeomsorgen har börjat erbjuda förövare behandlingsinsatser för att försöka 
bryta mönster och är nu på gång med att ge mer stöd till de som utsätts för våld. 
Under pandemin har vi sett flera ärenden gällande våld i nära relationer. Det är troligt en 
effekt av att fler personer har levt närmare varandra. Det finns fortfarande ett stort mörkertal 
och kommunen utvecklar det uppsökande och förebyggande arbetet. Kvinnojouren gör här en 
viktig insats där man utbildar ungdomar i skolan inom området. 

 

 
Tillsyn pågår enligt plan för industriverksamheter och jordbruk. Det är fler platsbesök än 
tidigare under pandemiåren, men digital tillsyn kan användas vid behov. Kring enskilda 
avlopp sker arbetet i stort sett uteslutande kring prövning av inkommande ansökningar då det 
finns ett arbeta att göra för att komma ikapp sedan pandemin. 

 
Såväl samhällsbyggnadsenheten som de kommunala bolagen arbetar tillsammans med att 
säkra vattenförsörjningen. Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) har under åren startat upp 
arbetet med att ta fram en ny vatten- och avfallsplan, vattentjänstplan och nödvattenplan. 
Tierpsbyggen bedriver ett aktivt arbete för att spara på vatten i kommunens bostadsbestånd. 
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Detta sker kontinuerligt i det dagliga arbetet inom samhällsbyggnadsenheten och i vårt arbete 
med att uppnå våra hållbarhetslöften inom tema vatten. En vattensamordnare har tillsats under 
våren för vidare arbete med vattenrelaterade ekosystem såsom våtmarker och sjöar med mera. 

 

 
Solceller som komplement övervägs och utreds i samtliga nybyggnadsprojekt. Möjlighet att 
sätta upp solceller på redan befintliga byggnader utreds också. Verksamheterna får alltid 
frågan om behov av laddstolpar vid nya p-platser. Arbetet med att öka andelen förnybar 
energi för kommunala byggnader fortlöper. 
I arbetet med fossilfria drivmedel har två leverantörer i avtal lovat att utföra transporter med 
elfordon. Arbetet med att gå över till en fossilfri gemensam fordonspool för kommunens 
tjänstebilar fortsätter, i dagsläget är 6 av kommunens 96 bilar rena elbilar. 

 
Vid beställningar av nya lokaler eller byggnader skall dessa uppfylla aktuella energikrav. 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen bedriver ett kontinuerligt arbete med 
energieffektivisering för att minska elförbrukningen i kommunens lokaler och bostadsbestånd. 
Tierpsbyggen har bland annat deltagit i ett projekt tillsammans med RISE kring cirkulär 
belysning, där man köper in ljus som tjänst istället för att själv äga och förvalta armaturer. 
Detta har potential att minska såväl resursanvändning, klimatutsläpp som energiförbrukning i 
kommunen. Cirkulär belysning finns idag på tre olika skolor i kommunen. 
I och med de höga elpriserna har ett arbete startats under hösten för att se över hur 
verksamheterna tillsammans med bolagen kan spara el och minska på kostnaderna i 
kommunen. 
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Arbetet med Idéburna offentliga partnerskap (IOP:er), Lokal överenskommelse med 
civilsamhället och sociala företag har ökat intresset i kommunen för att samverka och hjälpa 
människor långt ifrån arbetsmarknaden och nya projekt är igång. Detta har också resulterat i 
att kommunen har kunnat skriva fler IOP-avtal med civilsamhället. Flera verktyg för att skapa 
utveckling inom området undersöks såsom mikrofonden, ökad samverkan med Coompanion 
och hur kommunen kan använda sig av effektmätning för att följa vilka insatser som ger störst 
positiv effekt för individen och kommunen. 
Individ- och familjeomsorgen har regelbunden kontakt och samverkan med arken, 
gymnasieskolan och arbetsförmedlingen. Samarbete med SFI språkstödshandledarprojektet 
som pågått har avslutats, detta har möjliggjort att fler språksvaga kommuninvånare fått 
möjlighet att komma i arbete. 
Arbetet med samverkan med näringslivet och sociala företag går enligt plan, arbetet är 
fortlöpande. 

 
Förutsättningar att nå målet bedöms som goda. Arbetet har utvecklats och kommunens arbete 
med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och projektet Ung framtid löper på bra. 
Näringslivsenheten har en kontinuerlig samverkan med företag och andra aktörer. Idag når 
kommunen fler i och med att både digitala, fysiska samt digifysiska träffar genomförs. Dock 
är det fortsatt svårt att hitta personer som exempelvis vill vara rådgivare åt UF (Ung 
företagsamhet) eller ge praktikplatser till elever. Näringslivsenheten har deltagit på Atlas 
Copco öppet hus i syfte att locka unga till fabriken och är med och planerar en karriärdag i 
syfte att elever och företag ska träffa varandra. 

 
Verksamheterna arbetar utifrån Kommunallagens likställighetsprincip och följer kommunala 
taxor och riktlinjer, tagna i Kommunfullmäktige. Arbetet fortlöper hela tiden. 

 
Fyra digifysiska företagsfrukostar har genomförts hittills under 2022 med stor uppslutning. 
Kommunen når ut till fler företag vilket är positivt, men även om restriktionerna har släppt 
väljer många att delta digitalt. Enkätresultatet för svenskt näringsliv släpptes i september med 
förbättrade resultat. Näringslivsenhetens analys av det förbättrade resultatet är att kommunen 
har börjat komma ikapp det ökade trycket på antal ärenden som varit de senaste åren samt att 
kommunen inte har haft lika mycket negativ publicitet i media. I SKR:s mätning av 
företagsklimat Nöjd Kund Index (NKI) förbättrade sig kommunen rejält och fick den bästa 
totala NKI sedan undersökningarna började 2011. Från totalt NKI 68 till 79. Det skedde en 
rejäl ökning av antalet ärenden under 2019-2020 och nu har organisationen börjat komma 
ikapp och därför är företagen mer nöjda. 
Antal konkurser är lite högre i år än samma period förra året. Dessvärre finns indikationer på, 
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i och med de ökade kostnaderna och inflationen, att siffran riskerar bli betydligt högre än 
2021. 

 
Fler digitala träffar har genomförts under året, en planerad träff med besöksnäringen kommer 
ske i november. En ny leverantör av besöksappen Upplev Norduppland är klar men arbetet är 
försenat på grund av sen leverans av data från den gamla leverantören. Dialog med Region 
Uppsala sker för att ta fram en handlingsplan för Tierps kommuns arbete med platsutveckling, 
som utgår från besöksnäringsstrategin för Uppsala län 2021-2024. 
Workshop med tjänstepersoner och politiker ledd av Region Uppsala ägde rum i september 
med syfte att öka kunskapen, förståelsen och samhandlingen kring besöksnäringen. Inom 
stärkt besöksnäring i biosfären har företagen haft möjlighet att biosfärmärka sitt företag för att 
stärka sitt hållbarhetsarbete som kunden kan ta del av. 
En tydlig viljeriktning och resurser behövs för att kunna främja turismnäringen genom både 
specifika insatser och marknadsföring av nuvarande besöksmål. Det tar tid och resurser att 
utveckla näringar som ofta befinner sig i områden med höga natur- och kulturvärden. 

 
En utvärdering av arbetsmiljöverktyget STAMINA kommer att göras av HR under 2022 för 
att säkerställa att mål och syfte uppfylls med verktyget. 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för 
Tierps kommun som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad 
sysselsättningsgrad samt hållbara scheman utifrån arbetsmiljö. Vård och omsorg erbjuder 
kompetensutveckling till medarbetare genom att exempelvis erbjuda studier till 
undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, YH-utbildningar som 
specialistundersköterska inom äldre- och demensvården samt fysioterapiassistenter. Arbete 
pågår även kring nya lösningar för att öka attraktiviteten i syfte att få fler äldre att vilja stanna 
kvar i arbetslivet. 
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Detta görs kontinuerligt som en del av framtagandet av en ny översiktsplan, samt i 
detaljplanearbeten. Utbyggnad av gång- och cykelvägar sker på fler orter i kommunen, detta 
är ett ständigt pågående arbete. 

 
Detta kravställs i alla upphandlingsunderlag, arbetet med detta fortsätter som tidigare och är 
ett ständigt pågående arbete. 
Dialog har under våren och sommaren fortsatt för att förbereda för upphandling av 
biogastankställe i Tierp. En ny ansökan till klimatklivet är inskickad i september men är 
fortfarande beroende av att Region Uppsala ställer om minst fem av sina bussar vid 
Tierpdepån till biogas. 

 
Utbyggnad av bredband pågår kontinuerligt i kommunen. Efter beslut om bidrag från Post och 
teleservice löper utbyggnaden vidare med hjälp av fiberaktörer. 

 
Kommunen har kontinuerlig dialog med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan 
universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) för att öka samverkan mellan universitet och 
företag. 
Svårigheten med att samverka med universiteten är att de hela tiden har nya projekt som är 
svårt för oss att förmedla på ett bra sätt till företagen samtidigt som vi inte kan överösa dem 
med information. Kommunen behöver arbeta med att sprida goda exempel där företag haft bra 
samarbeten, samt kraftsamling kring vissa projekt som universiteten arbetar med och endast 
kontakta specifika företag. 
Inom utbildning sker samverkan med Uppsala Universitet inom Fosam, Skolledarakademin 
samt partnerskolaarbetet (praktik för lärarstuderande). Denna samverkan har lett till ett 
fördjupat arbete kring forskningslitteracitet bland skolledare och karriärlärare, en 
seminarieserie kring matematikdidaktik för förskola och grundskola samt ett utvecklande 
samtal kring ledarskap och skolpraktik. 
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Under tre års tid har vård och omsorg ingått i ett konsortium tillsammans med sju andra 
kommuner för att göra en nyskapande innovationsupphandling av ett digitalt verktyg som ska 
stärka KASAM, känslan av sammanhang. Verktyget ska även skapa digital inkludering, 
motverka ofrivillig ensamhet och ge människor med kognitiva utmaningar trygghet och 
självständighet med digitalt stöd. 

 

 
Arbetet med att motverka diskriminering måste hela tiden fortgå. HR:s senaste 
enkätundersökning visar på att kommunen ej är fri från förekomst av diskriminering. 
Arbetet med målet ingår även naturligt i utbildningsverksamheternas likabehandlingsplaner 
och är en del av utbildningens allmänna uppdrag. 

 
Vård och omsorg arbetar ständigt i det dagliga arbetet med frågan om inkludering, till 
exempel genom att anpassa information för de olika målgrupperna. Vid kontakt med kund 
uppmärksammar vi om individen upplever utanförskap och ensamhet och vidtar åtgärder 
utefter individuella behov. Enhetens mål är att utveckla och implementera tydliga rutiner och 
arbetssätt i verksamheten som motverkar utanförskap och ökar trygghet och hälsa, att våra 
kunder känner sig inkluderade och kan delta i alla sammanhang samt att de ”vågar” tala om 
vilka anpassningar som behövs. 
Kultur- och fritidsverksamhetens översyn av föreningsbidrag, avtal och gällande taxor för 
anläggningar har påbörjats med syfte att öka jämlikhet och transparens. 
Inom Individ- och familjeomsorgen utvecklas olika verksamheter för att ge meningsfull 
sysselsättning för människor som lever i utanförskap. Kommunen erbjuder bland annat 
träffpunkter för människor med psykisk ohälsa, träffpunkter för individer med kognitiva 
nedsättningar, öppen förskola, anhöriggrupper med mera. 

 
Brottsofferarbetet har utvecklats och ett arbete med brottsförebyggande verksamhet kommer 
att startas upp i kommunen. Brottsoffer får stöd via brottsofferjouren som utökat sina 
målgrupper och sitt stöd. 
Tierpsbyggen har tagit arbetet mot minskad segregation vidare genom att ta fram en 
handlingsplan under våren och sommaren 2022. Den ska presenteras under hösten och 
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innehåller flera aktiviteter som innebär samverkan mellan bostadsbolaget och kommunen. 

 
Det kommer färre nyanlända till kommunen och av de som kommer är många kvotflyktingar 
med stora behov. Flera lyckade satsningar på yrkes-SFI har gjorts och fler har börjat studera. 
Flertalet av dessa har lämnat etableringen och uppburit försörjningsstöd som de nu kunnat 
lämna. 
Inom vuxenutbildningen arbetar man med att alla individer som omfattas av etableringen ska 
ha en studieplan som innebär heltidsaktiviteter. Sedan augusti 2022 är det lagstadgat och varje 
kommun ska ta fram en plan för nyanländas lärande. Detta berör endast elever som tillhör 
etableringsprogrammet, vilket är ca 10-15 procent av andelen som studerar på SFI. 

 
Genom samverkan med Individ- och familjeomsorgen och ett aktivt uppsökande arbete, ska 
vuxenutbildningen erbjuda utbildning till de individer som saknar egen försörjning. Detta är 
ett ständigt pågående arbete. 
Tierpsbyggen har tagit arbetet mot minskad segregation vidare genom att ta fram en 
handlingsplan under 2022. Den ska presenteras under hösten och innehåller flera aktiviteter 
som innebär samverkan mellan bostadsbolaget och kommunen som ska minska de 
socioekonomiska skillnaderna på sikt. 

 
Individ- och familjeomsorgens brukarenkät genomförs i oktober. Kommunen för en 
kontinuerlig dialog med brukare där vi tillvaratar synpunkter för att utveckla verksamheten. 
Arbetet med synpunkter och klagomål utvecklas. 
Inom vård och omsorg ska kunder delta i arbetet med upprättande av genomförandeplaner för 
att öka delaktigheten i sina egna mål. Personlig assistans och daglig verksamhet kommer att 
delta i SKR:s brukarundersökning under hösten 2022. 
På Kyrkogatan och Tegelbrukets servicebostäder har kunderna haft handledning med extern 
handledare för att upprätta vilka regler man vill ska gälla på de gemensamma Baskvällarna för 
att ha så god trivsel som möjligt och för att alla ska känna sig inkluderade, fortsättning 
planeras under hösten. 

 
Detta sker kontinuerligt i arbetet med en ny översiktsplan liksom i nya detaljplaner. Flera 
projekt för hyresrätter är under genomförande i den norra delen av Tierps köping, som har en 
högre andel villor än den södra. Den södra delen av Tierps köping inrymmer Siggbo, där ett 
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stort antal villor är planlagda. Detaljplan för villabebyggelse vid Bondegatan är under 
genomförande. 

 
En grundläggande faktor för att få tilliten att öka är att öka delaktigheten och 
samverkansmöjligheterna med civilsamhället. 
Ett föreningsråd har bildats som en del i arbetet med att förbättra samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället. En Lokal överenskommelse med civilsamhället är antagen och 
flera processer pågår för att öka delaktigheten och inflytande för barn och unga i kommunen. 
Att företag upplever rättvis behandling från kommunen är viktigt för att stärka tilliten till det 
offentliga. Kommunen arbetar alltid med likhetsprincipen och att aldrig favorisera ett företag, 
dock finns behov av mer resurser att löpande kommunicera ut våra projekt, vad vi gör och 
lyfta våra företag. 

 

 
Markanvisningar styrs för att möjliggöra ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. I kriterier 
för försäljning av mark för bostadsbyggande behandlas bland annat boendekostnader – 
kommunen vill gynna producenter som är villiga att bygga bostäder av god kvalitet till ett 
rimligt pris. 
Strategiska markinköp görs i samverkan med plankontoret med utgångspunkt i 
översiktsplanen. Möjlighet till förtätningsplaner för till exempel nya villatomter ses över 
löpande. Krav ställs på olika upplåtelseformer vid byggnation av flerfamiljshus i 
exploateringsområden. Ambitionen är att det ska finnas något för alla. 
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen har under året påverkats av stora 
kostnadsökningar på grund av omvärldsfaktorer som inte förväntats. Kriget i Ukraina har 
bland annat påverkat energipriser, inflation och räntor att snabbt och kraftigt vända uppåt. 
Utöver det har byggrelaterade kostnader stigit kraftigt. Detta gör att bolagen kommer att ha 
kraftiga kostnadsökningar som inte har täckning av hyra och effektiviseringar. Sparåtgärder i 
form av t ex lägre underhåll och servicegrad är troliga. 
Tierpsbyggens nyproduktionsprojekt ligger för närvarande på is med anledning av detta men 
även på grund av att det statliga stödet för nyproduktion togs bort till 2022. I dagsläget blir 
hyresnivåerna alldeles för höga för att det skall finnas tillräckligt med presumtiva hyresgäster 
som är beredda att hyra en lägenhet till de priser som krävs för att täcka kostnaderna. I 
kommande hyresförhandlingar är höjda hyror att vänta, även om de inte kommer kunna täcka 
alla kostnadsökningar. Allt detta kommer att påverka möjligheten att uppnå målet på sikt. 
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Kommunen har god planberedskap för betydligt mer än 300 bostäder. Men det behövs 
dialoger för att planera kommunens tillväxt på lång sikt med planering och markinköp. 
Kommunen ser över strategiska markinköp i linje med den kommande översiktsplanen för att 
trygga planberedskap framöver. Dock är en stor del av planreserven uppbunden till Siggbo 
och därmed beroende av planens genomförande. 

 
Samhällsbyggnadsenheten arbetar ständigt med utveckling av grönområden samt ökad 
tillgänglighet i den fysiska miljön. Det sker löpande översyn och flera nya gång- och 
cykelvägar är under uppförande i kommunen. 
En arkitektstudent har under sommaren 2022 arbetat med förslag till utformning av 
Centralgatan och Brunnsgatan med fokus på att främja platsattraktivitet, klimatanpassning, 
biologisk mångfald och stadsgrönska. 

 
Kommunen arbetar löpande med restaurering av kommunägda byggnadsminnen. Under årets 
första delar har åtgärder utförts i Grekiska templet i Söderfors samt i smedjan i Karlholm. 
Kulturarvstrappan, som är ett samarbete mellan Kultur och fritid, utbildningsenheten och 
civilsamhället syftar till att öka kunskapen och engagemanget om vårt lokala kulturarv. Det 
förväntas bidra till att stärka skyddet av dessa på sikt 

 
Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller information om Naturkartan vid aktiviteter 
som ökar kännedomen om tätortsnära friluftsliv för besökare. 
Vid markinköp säkras mark för såväl friluftsliv som bebyggelse och det finns alltid med i 
planering av markinköp. 

 
Genom bland annat ett väl fungerande kundcenter samt ständig utveckling av service, 
bemötande, attityd och tillgängliga e-tjänster samt information bidrar vi till målet. 
Nya e-tjänster för medborgarna lanseras löpande. Exempelvis integration mot Tillväxt- och 
samhällsbyggnads verksamhetssystem EDP Vision är under utveckling, vilken kommer att 
minska det manuella arbetet. En utbildning i digital tillgänglighet har genomförts med 
deltagare från alla kommunens verksamheter. 
I Tierps kommunfastigheter AB pågår ett flertal byggnadsprojekt. Bland annat färdigställs den 
nya förskolan och idrottshallen samt den renoverade skolan i Kyrkbyn. I Skärplinge pågår 
arbetet med att uppföra en ny förskola. Även i Söderfors, Vallskoga och Tierp pågår 
förberedelser för att bygga nya förskolor. I Örbyhus finns behov av en ny förskola och 
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Räddningstjänsten är i behov att två nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge, vilka finns 
med i bolagets planering i närtid. 

 

 
En kartläggning av kommunens plastkonsumtion har påbörjats under hösten med hjälp av en 
högskolepraktikant. Detta är ett av kommunens antagna Hållbarhetslöften för klimatet, som 
också ska visa vilka produkter som går att ersätta med alternativa material. 
Det sker ett ökat arbete kring dessa frågor som gör att det skapas god medvetenhet i 
verksamheten. Kommunen tar hand om våra egna fyllnadsmassor/rivningsmassor vid till 
exempel rivningsarbeten. Det material som kan återanvändas gör det, och vi tittar också på 
framtida bruk. I upphandlingar och projekteringar tittar vi på hållbara lösningar. 
Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) ser utmaningar under året med ökade kostnader för el, 
insatsvaror och räntekostnader. Det ger en direkt påverkan på företagets resultat och kommer 
resultera i ökade taxor till nästa år. 
Under året har bolaget arbetat fokuserat med säkerhetsfrågor på grund av det förändrade 
säkerhetsläget i omvärlden och Sverige. Struktur och rutiner har tagits fram för att uppfylla 
säkerhetslagstiftningen. Bolaget har fortsatt resan med att införa ett miljöledningssystem och 
under året har de genomförts en första interninspektion på fjärrvärmens verksamhet. 
Fjärrvärmens verksamhet har haft hög verkningsgrad vilket innebär att andelen flis i 
bränslemixen är på en rekord hög nivå. 
TEMAB har inom renhållningen också startat upp ett projekt för att bygga en ny 
omlastningsstation och träupplag vid återvinningscentralen Gatmot. 

 
Verksamheterna ligger bra till för att uppfylla målet om minskat matsvinn för året. Mätningar 
visar att matsvinnet minskar mot föregående år och månad. Försäljning av klimatlådor har 
åter igen tagit fart efter pandemin och är på uppgång. 

 
Flera upphandlingar är på gång där vi ställer höga krav på hållbarhet och cirkulär användning, 
såsom vid ny IT-utrustning och inköp av möbler. 
Flera träffar har fortsatt arrangeras av arbetsgruppen för det tidigare projektet NÄR:mat där 
huvudsyftet är att få producenter att gå med i vårt dynamiska inköpssystem, vilket resulterat i 
att kommunen köpt in lokala råvaror till flertalet serveringar. Kostenheten har en ökad andel 
lokala och närproducerade inköp under året. Flera träffar kring upphandling och dynamiskt 
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inköpssystem har genomförts med företagen. 

 

 

 

 

 
Den senaste utsläppsstatistiken från år 2020 visar på en utsläppsminskning på ca sju procent i 
kommunen som geografiskt område, vilket är i linje med kommunens klimatbudget. Det är 
framförallt utsläpp från transporterna som har minskat, vilket är en effekt av pandemin och 
minskat resande överlag. 
Kommunens klimat- och energiplan ska revideras under hösten där mål och åtgärder ska 
utvärderas och nya ska antas. 
2022 är första året då ett system för klimatväxling av flygresor införts i kommunens 
organisation. Själva växlingen av pengar för flygresor kommer ske i slutet av året, och 
pengarna ska därefter kunna användas till klimatåtgärder i kommunen. Fler tjänstebilar har 
också bytts ut till rena elbilar och ska tas i drift under hösten. Kommunen arbetar hela tiden 
med att minska de transporter som inte behövs under lov och dylikt. 
Företagsnätverket för kvalitet och miljö har inte genomfört någon träff under året men till 
hösten planeras en träff på tema solceller. Det finns ett stort intresse att arbeta med dessa 
frågor, men det gäller främst de stora företagen. Tema för företagsfrukosten i september vad 
framtiden inom tillverkningsindustrin med hållbarhet i fokus. 
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Ett arbete sker kontinuerligt i arbetet med ny översiktsplan och nya detaljplaner. Vid ny 
bebyggelse ska det exempelvis finnas närhet till kollektivtrafik och det ska finnas planer för 
att säkerställa dagvattenhanteringen. 
Hänsyn tas till detta i fysisk planering och även vid genomförande, arbetet fortlöper hela 
tiden. Vid såväl planering av ny mark för bostäder/verksamheter som vid prövning av 
förhandsbesked tas hänsyn till framtida klimatförändringar för att möjliggöra åtgärder som 
hindrar till exempel översvämningar genom olika former av dagvattenhantering. Då 
klimatpåverkan bedöms öka är detta en viktig punkt att ha med i beaktande. 

 
Fler aktiviteter för att minska kommunens klimatutsläpp från transporterna pågår. En ny 
klimatklivsansökan har skickats in för utbyggnad av biogastankställe i Tierps köping. Arbete 
för att gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur i kommunen pågår tillsammans med de 
kommunala bolagen, såsom lokalisering och utvärdering gällande strategiska platser för 
laddstationer i kommunen. Kommunens första tjänstebilar med eldrift har levererats och tas i 
bruk under hösten. 

 

 

 
Miljö- och hälsoskyddsenheten jobbar löpande med frågan. Kompetensen bedöms som god i 
verksamheten och kommunen får även god återkoppling från medborgare, företag och andra 
som enheten är i kontakt med. Tillsyn pågår enligt plan på industriverksamheter och jordbruk. 
Enheterna börjar gå tillbaka till fler platsbesök nu när pandemin lugnat ner sig men 
möjligheten till digital tillsyn kan användas vid behov. Kring enskilda avlopp sker arbetet i 
stort sätt uteslutande kring prövning av inkommande ansökningar. Det finns ett arbete att göra 
för att komma ikapp efter pandemin och handläggning med uppföljning av gamla 
tillsynsärenden har därför ännu inte påbörjats. 



Delårsrapport 46(102)

 
En resurs som vattensamordnare är anställd och kommunen deltar i Havs- och 
vattenmyndighetens pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet. 
Tillståndsprövning och tillsyn bedrivs enligt strandskyddsbestämmelser i syfte att främja 
marina resurser. 

 
En resurs som vattensamordnare är anställd och kommunen deltar i Havs- och 
vattenmyndighetens pilotprojekt för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet. 
Tillståndsprövning och tillsyn bedrivs enligt strandskyddsbestämmelser i syfte att främja 
marina resurser. Planering för byggnation av fiskvandringsvägar pågår där det är relevant 
inom samhällsbyggnadsplaneringen. 

 

 
Under 2022 har Björns brygga fått förbättrad service, vilket kommunen varit inblandad i. 
Dessutom finns noder som föreningar och näringslivet utvecklat, för att exempelvis förbättra 
service för fritidsbåtar. Muddring av Guddinge fiskehamn planerades under 2022 men 
föreningen som skulle utföra muddringen valde att inte göra det på grund av ökade kostnader. 
Arbete pågår med Ängskärs brygga, dock finns svårigheter med finansiering samt att flertalet 
aktörer är inblandade. Mer medel ska sökas. Ängskärs djuphamn är enda djuphamnen i Tierps 
kommun och viktigt för att båtar ska våga åka längs med kusten. 

 
En kartläggning av kommunens plastkonsumtion har påbörjats under hösten med hjälp av en 
högskolepraktikant. Detta är ett av kommunens antagna Hållbarhetslöften för klimatet, som 
också ska visa vilka produkter som går att ersätta med alternativa material. 
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Kommunen arbetar för att bevara och komplettera grönytor vid exploatering, där naturmark 
tas i anspråk ska det kompenseras genom att ekologiska värden tillförs ett annat område. 
Utveckling av befintliga och tillkommande grönområden beaktas i det löpande planerings- 
och exploateringsarbetet. 

 
Kommunen arbetar för att bevara och komplettera grönytor vid exploatering. Arbetet med 
detta fortlöper hela tiden. Skötsel och vård av naturreservat genomförs enligt plan. 
Kommunen har undertecknat ett stort antal hållbarhetslöften inom länsstyrelsens 
åtgärdsprogram för miljömålen ”Färdplan för ett hållbart län” Sjutton löften har antagits inom 
temaområde Ekosystem och biologisk mångfald, exempelvis att bevara och återskapa 
våtmarker eller öka biologisk mångfald i parker och grönområden. Arbetet med löftena pågår 
fram till år 2023 då de också utvärderas. 

 
Kommunen arbetar löpande för att säkerställa att invasiva arter hanteras då de förekommer på 
kommunens mark. Ett ständigt pågående arbete. 
En andel av bruksgräsmattor, i samtlig tätorter, har ändrats till ängsmark för att bevara och 
gynna tillväxten av den biologiska mångfalden. 

Ingår i det ordinarie arbetet med att bidra med råd och kunskap i planeringsfaser för 
kommunens tillväxt. 

 
Information sker kontinuerligt genom besökskartor, hemsida, sociala medier, virtuella guider 
med mera. Kultur- och fritidsverksamheten tillhandahåller information om Naturkartan vid 
aktiviteter som ökar kännedomen om tätortsnära friluftsliv för besökare. 
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Detta är ett ständigt pågående arbete. Dialog med föreningar, företag och organisationer sker 
för att driva utvecklingen tillsammans och öka delaktigheten. 
Genom den lokala överenskommelsen stärks möjligheten till delaktighet för aktörer inom 
civilsamhället, samt deras möjlighet att i samverkan med kommunen påverka 
samhällsutvecklingen. 
Föreningsrådet startades under sommaren och har inneburit en ny arena för dialog och 
delaktighet. Utöver detta kommer Kultur- och fritidsverksamheten genomföra en enkät under 
hösten för att ge möjlighet till större delaktighet. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att möjliggöra för korta snabba beredningar 
kopplade till kommunstyrelsen, så kallade beredningsforum. Det möjliggör för ytterligare 
delaktighet i specifika frågor. 
Inom Individ- och familjeomsorgen hade man planerat en synpunktsvecka, men den fick 
ställas in på grund av sjukdom. Verksamheten genomför kontinuerligt SKR:s 
brukarundersökning. Verksamheten har också träffat föreningar och sociala företag för att 
bjuda in till samarbete. 
Inom vård- och omsorgsenheterna arbetar man för att göra kunderna delaktiga i den vård som 
bedrivs. Utifrån Covid-19 har verksamheterna arbetat mer med personcentrerad vård då en 
större hänsyn tagits till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts i större 
utsträckning än innan pandemin. Synpunkts- och klagomålshantering ses som en viktig länk i 
inflytande och delaktighet för kund samt att skapa ett förändringsarbete i verksamheten. 

 
Verksamheterna jobbar för att med tillit och delaktighet driva en effektiv och rättssäker 
verksamhet. Under året har det nya ärendesystemet LEX implementerats inklusive funktionen 
för möteshantering. Rutiner ses löpande över och juristkompetens för kvalitetssäkring finns. 
Genom internkontroll inom verksamheterna säkerställer kommunen att målet uppnås. 
Antalet e-tjänster ökar kontinuerligt. Samarbetet med kommunerna som ingår i IT-nämnden 
pågår löpande för att utveckla modellen för systemförvaltning och samarbetet runt 
digitalisering. 
2022 års val till riksdag, kommun och region har genomförts och löpt på som planerat. Inga 
allvarliga incidenter har rapporterats. 
Den nya organisationen som sjösatts inom Individ- och familjeomsorgen där antalet chefer 
minskats och tydligheten stärkts har utvärderats. I stort har bara positiva effekter märkts. 
Samverkan mellan enheterna har blivit bättre och effektiviteten har ökat. Digitala möten har 
minskat restider och effektiviserat möten. Rättssäkerheten är hög. Andelen domar som ger 
kommunen rätt är hög inom samtliga områden. Kommunen prioriterar att hantera klagomål 
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och synpunkter från medborgarna snabbt och försöker besvara enskilda frågor så 
lättförståeligt och snabbt som möjligt. 

 
Målet kommer att uppfyllas för 2022. Kommunen har de senaste två år redovisat stora 
överskott. 

 
Kommunen har fram till 2018/2019 haft en vikande soliditet, men under senare år har 
soliditeten successivt förbättrats. Från 2023 byter kommunen soliditetstal till att följa upp 
soliditeten inkl. pensionsförpliktelser. 

 

 
Strukturen för närvårdssamverkan har löpande utvecklats och samverkan inom närvårdsfrågor 
har nu en stabil struktur och grund att stå på. Tierps kommun har anställt en förändringsledare 
som kommer att ha ansvar för att driva den kommunala omställningen. Mycket fokus har lagts 
på delprojekt Barn och ungas psykiska hälsa där huvudfokus legat på kartläggning av behov 
och hur vi kan forma verksamheterna och stärka primärvården utifrån individens behov 
snarare än verksamheternas. 
Den lokala överenskommelsen är lanserad och strax under 30 föreningar har anslutit sig. 
Arbetet med handlingsplanen och kommande aktiviteter är i full gång och en 
föreningssamordnarfunktion har tillsatts för att arbeta med frågorna. 
Samarbetet inom C-tillsammans nätverket fortsätter. Tierps kommun hanterar Knivstas 
konsumentvägledning från och med 2022-02-01. 
Kultur- och fritidsverksamheten är delaktiga i Växelspel som är ett 3-årigt projekt med stöd 
från Kulturrådet. Det övergripande syftet är att förnya samverkansformer mellan region, 
kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället i Uppsala län. 

 
Vid samtliga upphandlingar som inkluderar transporter sätts incitament vid utvärderingen av 
anbud som syftar till att göra anbudsgivares investeringar i fossilfria transporter lönsamma. 
Arbetet med cirkulär upphandling av möbler har pågått men i liten skala. Även arbetet med en 
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pilotupphandling för begagnad IT har fortsatt under året. 

Uppföljning särskilda uppdrag 
Enligt följande färger kan vi utläsa om ett särskilt uppdrag är 

 

Sammanfattning av särskilda uppdrag 

Kommun och inflytande 

Status Särskilda uppdrag 

 6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens 
invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal 
utveckling på samtliga orter/områden i kommunen. 

Kommentar 
Då 2022 är ett valår planeras ingen medborgardialog. Fokus är i stället på att utveckla de interna formerna för 
att få en mer systematisk medborgardialog som en del av styrkedjan. Kommunen deltar i ett av SKRs 
utvecklingsnätverk där kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för arbetet. 
En lokal överenskommelse, LÖK, har tagits fram tillsammans med civilsamhället. KF väntas anta den i juni. 
(Gemensam service) 

 6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service 
gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

Kommentar 
Samverkan mellan IT-nämndskommunerna i digitaliseringsfrågorna fortsätter att utvecklas med syfte att hitta 
synergier samt resurs- och tidsbesparingar. För närvarande pågår rekrytering av en gemensam e-
tjänsteutvecklare. Tjänsten innebär bland annat möjlighet att öka utvecklingstakten i digitaliseringsarbetet. 
Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats och implementering pågår. Systemet innehåller vissa nya 
digitala funktioner som bland annat kommer att underlätta för ledamöter att ta del av handlingar och göra 
hanteringen av handlingar säkrare. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete, flest e-tjänster finns inom Samhällsbyggnad men inom Näringsliv och turism har vi 
inte så många delar som kan digitaliseras men vi bemöter i övrigt medborgarnas behov utifrån de 
förutsättningar som finns. Vi fångar vi upp företagens behov och önskemål samt just nu ser vi över hur 
inrapporteringen av Hemsändningsbidraget kan digitaliseras/förenklas. Förhoppningen var att ha en e-tjänst 
klar till 2022 men då Region Uppsala meddelat att hemsändningsbidraget kan komma att ändras har vi valt att 
avvakta den tjänsten. Utveckling av Upplev Norduppland sker kontinuerligt och det har påbörjats ett arbeta att 
ersätta evenemangskalendern på hemsidan till nya och förbättrade lösningar direkt i appen. Just nu står det 
arbetet stilla på grund av att den gamla leverantören av appen inte har levererat all data till den nya 
leverantören som avtalat. Handlingsplan för digitalisering för 2022 är framtagen för verksamheten, dock behövs 
budget, samarbeten med andra verksamheter och resurser för att kunna genomföra den. 
Internt inom samhällsbyggnad har vi hög digitaliseringsgrad, integration mellan e-tjänst och 
ärendehanteringssystem pågår. Externt mot kund pågår arbete med att utöka utbudet av e-tjänster. 
Tierps kommun har byggt ett förvaltningsnät som binder samman tätorterna på vissa sträckor för framtida bruk. 
Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att bidra till samverkan och samordning, och som stöd vid lokala 
fibermöten. Under 2021 tilldelades Tierps kommun stödpengar från PTS på 44 Mkr för fortsatt utbyggnad på 
landsbygd, med operatörernas investeringar blir summan totalt ca 110 Mkr. 
Inom Miljö och hälsoskydd pågår det ett arbete med att koppla ihop e-tjänstsystem med verksamhetssystem 
för att få smidigare administrationshantering. Arbete för att införa e-arkiv pågår men inväntar beslut om ny 
informationshanteringsplan före något kan börja förvaras i e-arkiv. Inväntar även kommunens utredning för att 
använda övergripande program som skulle underlätta stort i vårt dagliga arbete så som fullversion av MS 
Teams. Inväntar även besked om bättre tillgång till hemsidan för att kunna komma ut till medborgarna på ett 
bättre sätt. 
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Status Särskilda uppdrag 
E-tjänst för ansökan om marknadsplats på Tierps marknad är klar, vi har även tagit fram en digital fullmakt för 
postöppning. 
(Medborgarservice) 
 
 
Kulturskolans digitala anmälningssystem med digital betalning är i full drift. Nytt digitalt kassasystem är i drift i 
biblioteket. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
E-tjänsten för frånvarorapportering är i drift och de nya och förbättrade funktioner för vårdnadshavare fungerar 
väl. Frånvarosystemet notifierar mentorer om elevers frånvaro blir alltför stor och underlättar arbetet med att 
utreda frånvaron. 
Schema är synligt för elever och vårdnadshavare. Kopplingen till tjänsteplaneringen gör att behöriga lärare kan 
användas mer ändamålsenligt. 
Kunskapsuppföljningen sker i befintligt system, som uppgraderas vid behov. Nya mallar har införts för att få 
bättre koll på elevers kunskapsutveckling. 
Det nya administrativa systemet är infört för hela utbildningsverksamheten, det har medfört att val till 
förskoleklass 2022 är genomfört i en digital tjänst. 
Användningen av digitala enheter inom utbildningen ökar stadigt, särskilt efter att hela skolan har nått 1-1 för 
elever. Antalet pedagoger som genomför kurser i fortbildningsportalen har ökat under våren, vilket gör att den 
digitala kompetensen ökar. 
De digitala systemen för anmälan om kränkande behandling, enkäter och digitala läromedel används på ett 
medvetet och ökande sätt. Teams är fortsatt en mycket viktig del i skolans arbete, för kommunikation och 
planering. 
Arbetet med att införa en digital enhet till alla elever i grundskolan är genomfört, och ger en bra grund för till 
individualisering, användning av digitala läromedel samt kommande digitala nationella prov. 
(Utbildning) 
 
 
IT samordnare för välfärdsteknik  inom vård och omsorg arbetar med att kartlägga  behov ute i verksamheterna 
gällande utveckling av digitala hjälpmedel för våra kunder. Verksamhetens IT samordnare  är med i samtliga 
upphandling inom vård och omsorg. 
Inom vård och omsorg har vi tagit fram en handlingsplan tillsammans med verksamheterna i arbetet med teknik 
och digitalisering. Utifrån handlingsplanen har vi gjort en prioritering av de aktiviteter som finns i 
handlingsplanen. 
Vi har även tagit fram en planering för de avtal som finns för att kunna planera de upphandlingar som behöver 
göras under året. Utifrån att flera avtal går ut under året har vi genomfört fem olika upphandlingar; digital tillsyn, 
trygghetslarm vård- och omsorgsboende, trygghetslarm ordinärt boende, digital signering och 
planering/Insatsregistrering. Verksamheterna har deltagit i framtagande av kravspecifikationerna för att vi ska 
få de system/tjänster som uppfyller våra behov. 
Vi har haft flera olika visningar av teknik för verksamheterna ex. VR-kamera, Mobii KomiAktiv, Motiview och 
Joyvest. Visningarna har haft olika inriktningar som social gemenskap, träning, rehabilitering och arbetsmiljö för 
personal. Vi har statliga medel som vi kommer att använda till att köpa in viss teknik till verksamheterna. 
Vi har varit inbjudna till olika pensionärsorganisationer under våren för att informera om det arbete vi gör med 
teknik och även visat vad vi kan erbjuda idag från vård och omsorg. 
Vi har deltagit på olika konferenser b.la. konferens om drönartransport inom sjukvård, framtidens äldreboende i 
Sverige och Danmark, digitala aktiviteter för äldre, ny teknik i äldreomsorgen samt digital inkludering i 
socialtjänsten SKR. 
Under våren 2022 har ett arbete har startats tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter i att göra 
information och instruktionsfilmer där vi använder QR-kod som källa för personalen att få informationen. Vi 
tillgängliggör informationen till personalen på ett mycket enklare och lättillgängligare sätt samt att vi inte 
behöver ha olika dokument ligga hemma hos kunder. 
Vi har även under våren 2022  aktualiserat och gjort ett omtag gällande GPS-klockor i verksamheterna för de 
personer som har behov. Det har varit lyckat och vi har även fått positiv respons från polisen när vi behövt 
använda GPS-klockan för att lokalisera kund som gått ut och inte hittat tillbaka hem. 
Under augusti månad har vi gjort ett omtag även om arbetet med läkemedelsrobot, Dosell, för att se vilka 
behov som finns i verksamheterna och även organisation kring hantering av läkemedelsrobot. Utvärdering 
kommer att göras efter årsskiftet. 
Under våren har vi utvecklat och startat upp med tre e-tjänster; Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Arbetsresor. I det 
arbetet kunde vi även arbeta mer med ökad tillgänglighet i e-tjänsterna så det ska vara lättare att använda och 
förstå för de som använder e-tjänsterna. Kung. NU va test personer för att testa tillgängligheten för E-
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Status Särskilda uppdrag 
tjänsterna. 
I arbetet med att upphandla nytt trygghetslarm på vård- och omsorgsboendena togs även beslut att vi ska 
installera nytt wifi som kommunen ansvara för på alla boendena. Detta installerades på alla vård och 
omsorgsboenden under våren 2022. 
IT Samordnare gör  kontinuerliga översyner av alla Ipad samt mobiltelefoner om vilka appar som kunder kan 
behöva för att kommunicera samt andra appar som det kan finnas behov av utifrån efterfrågan från kunder eller 
kunders behov. Översynen leder till att det ska finnas ett basutbud för alla verksamheter att använda till kund.  
Kontinuerlig diskussion pågår med IT samordnare för välfärdsteknik kring planering framåt gällande 
digitalisering. Nästa implementering för biståndsenheten gällande e-tjänst kommer att bli inkomstförfrågan 
gällande vård- och omsorgsavgifter. Förhoppningen finns att arbetet ska påbörjas under hösten 2022. Den 
långsiktiga planen är att alla ansökningsblanketter inom Bistånd ska finnas tillgängliga via e-tjänst för våra 
invånare. 
E-tjänst för bostadsanpassningsbidrag har varit en tjänst som kunnat användas av kommunens invånare under 
ett års tid. I början av 2022 implementerades även e-tjänst inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Länk finns för de 
tre tjänsterna på hemsidan. På grund av målgruppen kommer majoriteten ansöka på traditionsenligt sätt via 
pappersansökan men vi märker att det finns ca 5-10% som ansöker via e-tjänsten. 
  
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet med digitalisering pågår. Mötesverktyg för säkra digitala möten används, e ansökan för ek bistånd 
utökas succesivt och kommunikationsverktyg med region Uppsala har införts för målgruppen vuxna och 
införandet är påbörjat för målgruppen barn. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
Digitaliserings behov har drivit stora ändringar inom IT-Centrum där vi aktivt jobbar med en ny tjänstekatalog 
som kommer stötta arbetet med att standardisera våra tjänsteutbud för effektivare IT-leverans till 
medlemskommunerna inom IT-nämnden. 
(IT-nämnd) 

 6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. 
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att 
kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka. 

Kommentar 
Matsvinnet fortsätter att minska under året och arbetet fortsätter. Måltiderna följer fortsatt de krav och 
rekommendationer  som gäller för offentlig måltid. Inköpen av närproducerat kött har legat på mindre mängd 
under våren pga av andra upphandlingar gällande livsmedel. Nu under hösten så ökas andelen inköp lokalt 
med både nöt och vildsvin. Andelen ekologiska inköp har ökat något under perioden där även det lokala varit 
med och bidragit. 
  
  
(Medborgarservice) 
 
 
Kontinuerliga möten mellan kostenheten och äldreomsorgen sker både på övergripande och enhetsnivå. 
Återkommande träffar med kökschefen och kostombudet där olika delar av utvecklingsarbetet genomförs och 
kommer fortsätta även under 2022 med Trivsam måltidsmiljö och göra skillnad på helg och vardag har legat i 
fokus. vård och omsorgsboendena har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som 
midsommarfirande med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong samt även till julen. Detta kommer 
ligga i planeringen även för 2022. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har infört senior alert ombud under föregående år och som nu är kontinuerligt återkommande bland 
omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen regelbundet utifrån rutinen för teamsamverkan. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till kunderna för att bryta 
dygnsfastan och för att förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna sätts in utifrån 
framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
(Vård- och omsorg) 

 6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med 
maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 
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Status Särskilda uppdrag 

Kommentar 
Målet med att se över våra menyer och ständigt utveckla dem är något som vi görs hela tiden. Även arbetet 
med minskat matsvinn fortsätter, där vi ser minskade nivåer mot föregående år. Här behövs en ökad 
samverkan för att nå målet fullt ut på alla kanter i vår kommun. 
(Medborgarservice) 

 6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till 
mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som 
organisatoriskt. 

Kommentar 
Ett antal aktiviteter har påbörjats för att identifiera effektiviseringar på kort och lång sikt. 
(Kommundirektör) 
 
 
Arbetet pågår. Diskussioner om förändrade arbetssätt och effektiviseringar förs kontinuerligt. Vakanshållanden 
av tjänster och neddragning av en tjänst har gjorts. Ständigt pågående arbete.Boendestödet har öppnat en 
enhet i Skärplinge som minskar resor och spar tid. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter 
särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 
och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den 
pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för 
försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga medel. 

Kommentar 
Medel har tagits i anspråk och ombudgeterats till Medborgarservice för Roligaste sommarjobbet samt 
Samhällsbyggnad för att finansiera stödåtgärder för näringslivet. 
(Kommundirektör) 
 
 
En del av de medel som skjutits till har nyttjas för utbildning. Ett 80-tal medarbetare inom Tierps kommun har 
utbildats i projektledning. Inom IT-Centrum märks det nu av att vi får bättre dokumentation, bättre 
beslutsunderlag och en mer stringent hantering av utredningar och kommande projekt. 
(IT-nämnd) 

 6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som används till att möjliggöra samverkan med kommuner och 
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling 
av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta 
bort identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans. 

Kommentar 
Samverkan inom området C-tillsammans fortgår. Gemensam resurs för E-tjänstebyggare är under pågående 
rekrytering. 
(Kommundirektör) 

Barnomsorg och utbildning 

Status Särskilda uppdrag 

 6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas 
och insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

Kommentar 
Skolstrukturen är fortsatt oförändrad. 
Tydligare resursfördelning för ökad likvärdighet genomförd och är under fortsatt utveckling. 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
Löpande resursfördelning för ökad likvärdighet och elevers behov av extraordinära stödinsatser på individ och 
grupp nivå har genomförts under 2022. 
Arbetet kring forskningslitteracitet och språkutvecklande arbetssätt fortsätter under året i samverkan med 
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Status Särskilda uppdrag 
Uppsala Universitet. 
Förslag till ny organisation av grundskolan för ökad likvärdighet är presenterat för kommunfullmäktige. 
  
  
(Utbildning) 

 6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

Kommentar 
Kartläggning av samtliga elever i förskoleklass med Skolverkets bedömningsunderlag genomförs och följs upp 
kontinuerligt  under  årskurs 1-3 
Systemet Kartläggaren används för den fortsatta uppföljningen av samtliga elever. 
Lovskola har erbjudits elever under sportlov och påsklov. 
Löpande resursfördelning för ökad likvärdighet och elevers behov av extraordinära stödinsatser på individ och 
grupp nivå har genomförts under 2022. 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
(Utbildning) 
 
 
Arbetet pågår. Verksamheten har träffat civilsamhället under hösten för att diskutera samarbete. Dialog inledd 
med kultur och fritid. EV kommer ett försöksarbete med vuxna på byn att testas i en av kommunens orter. 
Samarbete har inletts med ungdomspolisen i Tierp. 
Familjestödsenhetens arbete mot förskolan är delvis pausat pga. sjukdom och hög ärendetillströmning från 
myndighet som är prioriterat. 
  
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. 
Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat. 

Kommentar 
Den negativa trenden som blev synlig under pandemin har vänt. En del i detta är omstruktureringen av och ett 
mer individualiserad SFI, där vi nu ser en ökad genomströmning inom och från SFI. En tydligare samverkan 
mellan utbildningsformerna inom Komvux har också bidragit till ökad effekt på genomströmningen. 
När det gäller praktikplatser så är detta inte något SFI eller vuxenutbildningen varken ansvarar för eller har 
resurser att ansvara för. Tillhör individen etableringen så sker detta i samverkan med Arbetsförmedlingen, som 
också ansvarar för det. Om individen inte tillhör etableringen är det upp till kommunen att organisera detta. 
Vuxenutbildningens uppdrag är att ge eleven den lagstadgade undervisningen på SFI, samt genom flexibilitet 
organisera utbildningen så att det möjliggörs för individen att kombinera studier med arbete/praktik etc. 
Uppföljning av Yrkes-SFI sker under tertial 2. 
(Utbildning) 
 
 
Samverkan sker mellan arbetsmarknadsenheten och utbildning för att kunna stödja personer i att få tillgängliga 
arbetstillfällen. Vård och omsorg erbjuder praktikplatser inom vård och omsorgs alla verksamheter under tiden 
de studerar, plan är lagd för våren och hösten 2022 så arbetsgivaren kan planera in vilka verksamheter samt 
antalet elever som är aktuella för APL/ språkpraktik. Praktikplatsernas inriktning är för att prova på vården samt 
tillsammans även få en Språkpraktik. Vård och omsorg träffas gemensamt för att lägga en planering 
tillsammans med utbildning. 
Vårdbiträdesutbildningen som Vuxenutbildningen erbjuder börjar många som gått SFI och som vill fortsätta att 
studerar. Vårdbiträdesutbildningen är en bra grund för att sen klara av att studera vidare på 
omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot 
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och 
de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- 
respektive vård- och omsorgscollege. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete, vi ser att arbetet sakta börjar ge resultat och att det varit värdefullt med en 
samordnare. Vi ser att samverkan ökar inom vissa områden och att det har skapats förståelse för varandras 
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olika verksamheter samt en förståelse av vikten av att samverka och samarbeta då målbilden är oftast 
densamma. Karriärdag men flera olika org. samt verksamheter planeras våren 2023. Teknikcollage samt UF är 
med på företagarfrukosten i september för att öka samverkan och skapa bättre matchningar. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan arbetsmarknad/näringsliv och 
gymnasieskolan/vuxenutbildningen:-Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE och NA-Vård- 
och omsorgscollege, både lokalt och regionalt, omfattar VO och till viss del BF-ETG - en samverkan mellan 
branschen och skolan inom -EE-programmet-BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för BA-
programmet-TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-MBC- en samverkan 
mellan branschen och skolan inom fordonsprogrammet-UF-ung företagsamhet, alla program -RESAM- 
vuxenutbildningens regionala samverkan, där branschorganisationer deltar tillsammans med AF, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet. 
När det gäller lärlingsutbildningarna har söktrycket varit varierat, och inom vissa branscher har det varit svårt 
att hitta lärlingsplatser till de sökande. Inför 2022 har vuxenutbildningen sök statsbidrag för lärlingsutbildningar. 
Utbildningsutbudet anpassa kontinuerligt efter arbetsmarknadens behov, både lokalt och regionalt. 
Sedan våren 2021 bedriver Region Uppsalas folkhögskola Studiemotiverade insatser samt en 
Lokalvårdsutbildning i kombination med svenska som andraspråk (motsvarande Yrkes-sfi). I Högbergsskolans 
lokaler. 
Utbildning Tierp samverkar med Ung företagsamhet och genomför projekt  i samtliga stadier på grundskolan 
samt UF-företagande på gymnasiet. 
  
(Utbildning) 
 
 
Den lokala styrgruppen för vård och omsorgscollege i Tierp arbetar för att lokalt få fler personer till studier för 
att sedan rekryteras in i vård och omsorg. Det finns lokal aktivitetsplan framtagen med aktiviteter för 
gemensam samverkan fram till 2024. 
Den  positiva trend vård och omsorg ser är att det är ett stort tryck till omvårdnadsprogrammet på 
vuxenutbildningen, det har startat ytterligare en grupp under våren 2022 där 13 av våra tillsvidareanställda 
medarbetare är med. Ytterligare en utbildning är startad nu under hösten och det är 9 av våra 
tillsvidareanställda medarbetare som påbörjat utbildningen. Detta är mycket positivt då det är vår framtida 
kompetensförsörjning. Flertalet av de sökande utöver våra medarbetare är timanställda inom vård och omsorg, 
vilket är mycket positivt. Samverkan med utbildning möjliggör också att vi kan erbjuda våra befintliga 
medarbetare att gå omvårdnadsprogrammet på vuxenutbildningen tre terminer med betalda studier och 
kombinerat arbete för att sen bli färdiga undersköterskor, detta finansieras med stadsbidraget 
äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet har halverats för 2022 och innebär nu att det erbjuds en något lägre % 
för studier på arbetstid, vi erbjuder nu 50% studier på arbetstid samt 50% arbete, detta för att kunna finansiera 
alla som går och kommer studera. Vi har också fem specialist undersköterskor med inriktning rehabilitering 
som går YH som också tar del av statsbidraget äldreomsorgslyftet. 
(Vård- och omsorg) 

 6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

Kommentar 
Pedagogisk omsorg erbjuds i kommunen av flera utförare. 
(Utbildning) 

 6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad 
nivå samt använder resurser på bästa vis. 

Kommentar 
Verksamheten genomförs på lagstadgad nivå. Arbetet kring effektiv resursanvändning är ständigt pågående. 
(Utbildning) 

 6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan. 

Kommentar 
Modulen för kvalitetsarbete i Stratsys är nu färdig och har tagits i bruk under våren. Årets kvalitetsredovisning 
genomförs i systemet och finns tillgänglig från september. 
(Utbildning) 

 6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet 
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genom fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig 
skola”. 

Kommentar 
Fyra av fem annonserade tjänster för utökning av specialpedagogisk kompetens är tillsatta. Fortsatt rekrytering 
pågår och den femte beräknas tillsättas under hösten. 
Samtliga fem utannonserade tjänster för utökning av antalet skolkuratorer tillsatta. 
Möjligheten att delta i "Cykelvänlig skola" samt "Rörelsesatsning i skolan" pågår. Förutsättningarna för att med 
cykel ta sig till skolan är kraftigt varierande inom kommunen beroende på avstånd och riskfyllda skolvägar. 
(Utbildning) 

 6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare. 

Kommentar 
Överlämning av nybyggda och renoverade lokaler i Kyrkbyn sker månadsskiftet nov/dec och skolverksamheten 
återupptas i samma omfattning som tidigare. 
(Utbildning) 

 6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors. 

Kommentar 
Ny förskola beställd och uppförs under 2022 med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till 
lägenheter/återlämnas till skolan. 

Kommentar 
Ny förskola beställd och uppförs under 2022 med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 

Kommentar 
Ny förskola beställd med överlämning till verksamheten 2023. 
(Utbildning) 

 6.2.t På grund av inget eller mycket lågt intresse sedan lång tid tillbaka avvecklas Högbergsskolans 
industriprogram riktat till ungdomar, medlen (1500 tkr) som i och med detta frigörs används till att 
öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom ordinarie programtid. 

Kommentar 
Programmet avvecklat. 
(Utbildning) 

Bo, trafik och miljö 

Status Särskilda uppdrag 

 6.3.a Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska 
tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas. 

Kommentar 
En riktlinje för resor har tagits fram och är nu antagen av kommunfullmäktige. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Ansvaret för revidering av kommunens resepolicy finns hos Kvalitet- och strategisk utveckling och nytt beslut 
om resepolicy har fattats. 
(Medborgarservice) 
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Policyn kommer att implementeras. Försök med elbil inom IFO kommer att göras under året. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum möjliggör genom de tjänster vi erbjuder resfria möten. De digitala mötena är en del av vardagen 
och en förutsättning för både minskad klimatpåverkan och rekrytering av kompetens till kommunen. 
(IT-nämnd) 

 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria 
transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att 
nå effektiva och fossilfria transporter. 

Kommentar 
Kommunen ställer krav och ger mervärde för fossilfria transporter när upphandling av tjänster som innefattar 
transporter görs. Tyvärr kommer det inte alltid anbud som kan uppfylla detta. Brist på infrastruktur för fossilfria 
transporter är en anledning. Arbetet fortsätter. 
Kommunen deltar i samverkansprojektet Fossilfritt 2030. Arbetet innefattar både att själv tillgängliggöra, och 
skapa förutsättningar för andra aktörer att tillgängliggöra, infrastruktur för fossilfria transporter (laddpunkter, 
biodiesel, biogas, vätgas). Detta innebär bland annat koordinering med de kommunala bolagen, dialog med 
privata aktörer, dialog med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen samt information till allmänheten. 
Arbetet går i linje med länsstyrelsens hållbarhetslöften som kommunen antagit för att få ytterligare skjuts i 
arbetet med fossilfria transporter. 
(Gemensam service) 
 
 
Kommunens riktlinjer och rekommendationer gällande krav på fossilfria bränslen ställs vid upphandlingar. Vi 
arbetar med detaljplan för att möjliggöra publikt tankställe för biogas och ser över strategiska platser för 
laddstolpar. 
Vi arbetar vidare med externa parter att se över möjligheten till biogasstation i kommunen. 
  
  
(Medborgarservice) 

 6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022. 

Kommentar 
Arbetet med källsortering av avfall fortgår inom verksamheten. 
  
(Gemensam service) 
 
 
Källsortering har införts i kommunhuset där verksamheten har sitt kontor så möjlighet till källsortering finns i de 
lokaler där verksamheten arbetar. 
Frågan om ombyggnad av miljöhus är väckt av fastighetsenheten under 2021 och är under utredning. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbetet pågår och är genomfört på flera enheter. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor, 
tidningar, matavfall och brännbart. Det som nu återstår är att införa specifika utrymmen/kärl för att gälla alla 
avfallstyper, men detta innebär ombyggnationer av soprum som i sin tur leder till kostnader som vi inte har i 
budget och som då går på driften. Ingen ombyggnation planeras under 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Innan källsortering kan göras behöver lokaler anpassas för ändamålet. För IFO huset behöver utrymme för 
sopsortering byggas. Detta kan med fördel göras tillsammans med kommunhuset. Sopkärl för sopsortering ska 
köpas in likt de som finns i kommunhuset. Vi försöker utveckla en modell för sopsortering innan infrastrukturen 
är helt på plats. 
(Individ- och familjeomsorg) 
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IT-Centrum har sedan många år återbrukat och återvunnit merparten av utrustningen. 
(IT-nämnd) 

 6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information 
och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

Kommentar 
Kommunens hemsida och Facebook har använts för att sprida information om hur en som privatperson kan 
bidra till hållbar utveckling och var det finns hjälp och råd att få. Näringslivsenheten har fortsatt sammankallat 
företagsnätverket för kvalitet och miljö som syftar till att öka kunskapen och motivationen för kommunens 
företagare att ställa om. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete med informationsspridning i våra näringslivskanaler/samverkansforum. Ökat 
samarbete med vår Hållbarhetsstrateg i syfte att hjälpa företagen "växla upp" deras hållbarhetsarbete, 
inledningsvis med de företag som ingår i "Nätverket för kvalité och miljö" samt informationsutskick i nyhetsbrev 
samt på företagarfrukostar. Projekt tillsammans med hållbarhetsstrateg, trafikplanerare och en 
utvecklingsgrupp har sökt hos Vinnova för att ta fram en samåkningsapp, inget besked än. 
(Medborgarservice) 

 6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta 
bostadsefterfrågan. 

Kommentar 
Översyn av hyreskontrakt pågår. 
(Medborgarservice) 

 6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av 
exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i 
exploatering av området. 

Kommentar 
En konsult har anlitats med uppdraget förberedande arbete för att utvärdera exploateringsalternativ utredning 
pågår hur exploateringen av Siggbo Trädgårdsstad ska och kan genomföras. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utredning pågår hur exploateringen av Siggbo Trädgårdsstad ska genomföras. Upphandling av konsult 
förbereds, just nu ses kravspec över för detta. 
(Förvaltning och genomförande) 
(Exploateringsverksamhet) 

 6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

Kommentar 
Förberedande arbete pågår för markanvisning av den sista delen av Trädgårdsstaden. Utmaning för fortsatt 
arbete är rätt kompetens och resurs för vidare hantering och även för exploatering övergripande. 
(Medborgarservice) 
 
 
Utredning pågår. 
(Förvaltning och genomförande) 
(Exploateringsverksamhet) 

 6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas 
under 2022. 

Kommentar 
Moblitetsplan kommer inte färdigställas i år. Diskussion mellan tjänstepersoner och politik pågår men det är 
inte klart. Vi tjänstepersoner behöver tydligare besked om hur planen är tänkt att tas fram som exempel formellt 
upplägg med medborgardialog eller ej så vi behöver ta upp detta med politiken på nytt. Men det ska bli ett 
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dokument som till viss del är beroende av ÖP, så även ÖP bör antas innan mobilitetsplanen. 
  
  
(Medborgarservice) 

Kultur, fritid och friluftsliv 

Status Särskilda uppdrag 

 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via 
den ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger 
upphov till. 

Kommentar 
Framtagandet av den lokala överenskommelsen har pågått i kommunen under årets första tredjedel. Den 25 
augusti lanserades överenskommelsen på en föreningsträff med ca 130 deltagare. En arbetsgrupp för vidare 
arbete med att implementera överenskommelsen och praktiskt arbete har tillsatts. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Arbetet pågår. IFO har vi fyra iop inom området. Kontakt har tagits med kyrkan för att diskutera frågan kring 
samarbete familjecentraler. Ytterligare ett socialt företag har påbörjat diskussioner om fördjupat samarbete. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och 
fritidsverksamheten. 

Kommentar 
Underlag och statistik tas fram under första halvan av 2022 och förslag till beslut med eventuella revideringar 
av nu gällande hyror och avgifter presenters efter att process med delaktighet från föreningsråd och övriga 
parter är genomförd. Dialog och delaktighet med berörda parter genomförs under hösten 2022. Arbetet 
beräknas pågå under stora delar av 2023 för beslut under hösten 2023. 
(Kultur- och fritid) 

 6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för 
anläggningar. 

Kommentar 
Majoriteten av gränsdragningslistorna är signerade och resterande arbete beräknas fortgå och färdigställas 
innan årets slut. 
(Kultur- och fritid) 

 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med civilsamhället. Arbetet med den 
lokala överenskommelsen (LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas. 

Kommentar 
Reglemente beslutades i juni 2022 och två möten har hållits. 
(Kultur- och fritid) 

Näringsliv och arbete 

Status Särskilda uppdrag 

 6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

Kommentar 
Ständigt pågående arbete. Under hela året har den digitala destinationen Upplev Norduppland förbättrats och 
utökats med mycket fler besöksmål, handel etcetera. Gamla leverantören har dock inte levererat all data till 
den nya vilket har medfört stiltje och förseningar i utvecklingsarbetet senaste månaderna. Produktkatalog har 
tagits fram under våren 2021 tillsammans med bla Region Uppsala i projektet "100 bussar" i syfte att öka 
antalet turistbussar till våra olika besöksmål. Det pågår i mellan 2021-2023 och under 2022 har utbildningar 
skett. Projekt tillsammans med två kommuner samt Neda har godkänts av Tillväxtverket, startades april 2021 
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och avslutades maj 2022 har haft i syfte att stärka våra besöksnäringsföretag och öka deras digitala 
kompetens/digitala närvaro. För att driva trafik till appen Upplev Norduppland har destinationssamarbetet 
(Tierp och Älvkarleby kommuner) utöver framtagandet av sommarmagasinet Upplev Norduppland (bilaga till 
VILLA tidningen) även annonserat i ett flertal magasin och sommarbilagor. Samt på skärmen vid möbeln. På 
besöksmål och vid porten har det funnits informationsmaterial med QR koder kopplade till appen. En viktig del 
av marknadsföringen är sociala medier - Facebook, Instagram och YouTube. Upplev Norduppland har även 
marknadsfört appen vid olika mässor/evenemang med stor framgång och bred spridning. 60 plusmässan, O-
ringen, Tierp Arena, trädgårdsdagar, konst på väg etcetera. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbetet med att synliggöra utbudet i digitala kanaler pågår men kräver ytterliga samarbete och helhetssyn 
mellan de olika verksamheterna. 
(Kultur- och fritid) 

 6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen 
och ges förutsättningar att utvecklas. 

Kommentar 
Avseende att arbeta för att fler LOV-företag ska söka sig till kommunen har inga riktade aktiviteter gjorts under 
tertial 1. 
Kvalitet och strategisk utveckling (KSU) fungerar som en länk mellan LOV-företagen och deras kontakter inom 
kommunen, såsom med biståndshandläggare, systemförvaltare för Viva och hemtjänst. Detta för att företagens 
dialog med kommunen ska underlättas och präglas av en väg in. 
(Gemensam service) 
 
 
Ständigt pågående arbete, god samverkan med Nyföretagarcentrum samt de företag som väljer att engagera 
sig och delta på olika evenemang. Varit svårare under 2022 då företagen har mycket att göra. Svårt när vi har 
en väldigt begränsad budget för marknadsföring och lite resurser att kunna arbeta proaktivt med etableringar. 
(Medborgarservice) 

 6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta 
sig eventuella uppdrag som utlyses. 

Kommentar 
Arbetsförmedlingen har tagit initiativ till ett strategiskt forum för samverkan. I detta forum lyfts verksamhetens 
behov och önskemål. I samordningsförbundets lokala grupp och länsgrupp framförs även behov om utökat 
samarbete. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till 
service gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

Kommentar 
Interna träffar har genomförts samt träffar med lokala företag med olika fokusområden som upphandling och 
bygglov. Uppföljning av ranking Svenskt Näringsliv samt Löpande Insikt har också genomförts under året samt 
fokusträffar med olika branscher som exempelvis gröna näringarna, besöksnäringen i syfte att identifiera 
utvecklingsmöjligheter. Fortsatt internt arbete behövs för att sätta eventuella nya arbetsrutiner och 
kommunikationsvägar. SMS tjänst för att enklare kommunicera med företagen önskas samt mer utrymme att 
använda sociala medier för att marknadsföra oss och våra företag. 
  
(Medborgarservice) 

Omsorg och stöd 

Status Särskilda uppdrag 

 6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där 
kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

Kommentar 
Verksamheten arbetar aktivt med planeringen för de individer som har boendebeslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) respektive beslut om daglig verksamhet  samt även Beslut inom 
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socialtjänstlagen som verkställs i annan kommun eller i extern verksamhet för att så långt som möjligt erbjuda 
verkställighet i egen regi i stället. 
Under våren 2022 har vi dock tvingats köpa plats då vi inte kan verkställa i egen regi samt att vi väntar på 
prövningstillstånd i ett ärende där vi kan planera hem en kund. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetssätten är implementerade och målen uppfyllda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

Kommentar 
Kosten är en liten del av denna process, då vi endast står för 2  av 5 mål. som skickas varje dag till 
äldreomsorgen. Dock så finns vi med i utvecklingen och är delaktig som stöd till äldreomsorgens utveckling 
kring måltiderna. För att få med alla pusselbitar i måltidsmodell och få till helheten kring måltiden. Vi har under 
året  bjudit in Vård och omsorgs kostombud till träffar för att se vad vi tillsammans kan utveckla gällande detta 
(Medborgarservice) 
 
 
Kontinuerliga möten har skett under våren 2022 med produktionsköken och enhetschefer inom vård och 
omsorgsboendena. Det har också genomförts möten tillsammans med kostombud och produktionskök. 
Verksamheterna har arbetat utifrån en modell för äldreomsorgens måltider med olika pusselbitar. Vård och 
omsorgsboendena har valt pusselbitarna näringsriktig och trivsam. Näringsriktig att minska näringsdrycker och 
istället erbjuda goda näringsriktiga mellanmål. Trivsam att se över måltidsmiljön samt att duka olika vardag och 
helg och uppmuntra helgdagar. 
vård och omsorgsboendena har kunnat genomföra aktiviteter kopplade till måltider, så som midsommarfirande 
med smörgåsbord och haft kräftskiva utifrån kräftsäsong samt även till julen. Detta har erbjudits även under 
våren samt planerat för hösten 2022. 
Arbetet med att minska risk för undernäring ur ett sjukdomsperspektiv pågår fortlöpande genom ett strukturerat 
arbete med riskanalyser utifrån Senior alert där åtgärder genomförs vid risk för undernäring. Äldreomsorgen 
har  infört senior alert ombud bland omvårdnadspersonalen som träffar HSL-personalen regelbundet utifrån 
rutinen för teamsamverkan. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att erbjuda smoothies och mellanmål till 
kunderna för att bryta dygnsfastan och för att förebygga undernäring och behovet av näringsdryck. Åtgärderna 
sätts in utifrån framkomna risker vilket leder till minskat risk för fall, undernäring och trycksår. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Kommentar 
Planeringen för att starta upp aktiviteter för hemtjänstkunder startade i februari av den sedan tidigare utsedda 
arbetsgruppen som består av aktivitetsansvariga på vård och omsorgsboendena samt enhetschefer. 
Aktiviteterna planerades och  genomfördes utomhus med början from maj månad. Erbjudande om deltagande 
förmedlades via personalen i hemtjänsten till ett begränsat antal deltagare, då pandemin inte är över och det 
krävs fortfarande ett avstånd mellan deltagare. Aktiviteterna genomförs på respektive vård och 
omsorgsboende. Vid intresse erbjuds även lokala aktiviteter som arrangeras av personal från Trygg hemgång. 
Fysioterapiassistenterna i Trygg hemgång kommer att ha uppsökande verksamhet för nya kunder med beslut 
om trygghetslarm. Kunden kommer även att få information om fallprevention och balansträning. Under hösten  
2022 kommer vi att starta upp samarbete med äldre mottagningen på vårdcentrum Tierp för att planera 
samverkan och samarbete kring insatser för att motverka ensamhet bland äldre. 
Områdeschef och verksamhetsutvecklare har deltagit i lansering av den lokala överenskommelsen - En 
samverkanträff för civilsamhället och Tierps kommun. Vård och omsorg deltog och förmedlade vad vi gör för att 
minska ensamhet bland äldre inom våra verksamheter men lyssnade även in från civilsamhället och föreningar 
vad de hade för idéer och tankar kring att förebygga ensamhet bland äldre. Det va mycket uppskattat och det 
va mycket folk som kom fram och frågade samt resonerade hur vi kan arbeta tillsammans med civilsamhället. 
Ett möte kommer att bokas med områdeschef för äldreomsorgen samt verksamhetsutvecklare med de 
föreningar som lämnat konkreta förslag på aktiviteter. tillsammans kommer de resonera vidare om hur vi kan 
samverka. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 

Kommentar 
Arbetet med kontinuiteten för hemtjänstens kunder ses över i planeringssystemet TES och statistik tas fram 
under en 14 dagars period under april månad för att få ett mätetal att arbeta utifrån, detta för att minska antalet 
olika medarbetare vid besök hos våra kunder. Det som setts över är de kunder som har många besök per dag 
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att försöka få samma personal i så stor utsträckning som möjligt vid samtliga besök över dagen. 
Per april 2022 ligger hemtjänsten Norra på antal personal i genomsnitt på 13 medarbetare, hemtjänst 
Söderfors ett genomsnitt på 10 medarbetare, hemtjänst västra har ett genomsnitt på 14 medarbetare samt 
hemtjänsten Östra som har ett genomsnitt på 10 medarbetare. 
Som jämförelse ligger det nationella snittet från Kolada på 15 personer för år 2020 och 16 personer för år 
2021. Siffor för 2022 finns ännu inte. 
  
(Vård- och omsorg) 

 6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

Kommentar 
Länets planerade vårdcentrum kommer att vara en viktig del i utvecklingen av den nära vården och 
Vårdcentrum Tierp Älvkarleby är det vårdcentrum som har kommit längst i sitt utvecklingsarbete tillsammans 
med centrala staden i Uppsala. Vårdcentrum Tierp Älvkarleby kommer att vara mest representativt av dessa 
två för övriga vårdcentrum ute i länet och används ofta som pilotverksamhet i de olika utvecklingsprojekt som 
pågår. 
En viktig del av omställningen till en effektiv och nära vård 2030 är en jämlik vård i hela länet. Under 
inledningen av 2022 har mycket fokus legat på den specialiserade palliativa hemsjukvården där man har 
identifierat de största skillnaderna. SAH (den specialiserade hemsjukvården i de norra länsdelarna) stängde 
sommaren 2021 verksamheten under fyra veckor vilket gav en ökad tyngd i den kommunala hemsjukvården. 
Här har Tierps kommun haft en tydlig roll i att tydliggöra de skillnader som finns i länet och vikten av att 
samverka med de små kommunerna med mycket landsbygd för att förstå förutsättningarna där. 
(Gemensam service) 
 
 
Lokalt samverkar Ledningsgrupp för vård och omsorg tillsammans med primärvårdens verksamhetschef i 
Tierp, vi träffas regelbundet 1 ggr/mån där vi diskuterar avvikelser i samverkan, samverkan kring 
utskrivningsprocesser och strategisk planering framåt gällande resurser men även utifrån framtagna dokument 
för vård i samverkan. 
Invigning av nya närvårdsenheten hölls den 24 augusti. Uppstart av Närvårdsenhet sker i mindre skala under 
hösten 2022. Närvårdsenheten har under april månad bjudit in områdeschef för bistånd samt områdeschef för 
äldreomsorg för att presentera sina enheter. Under maj månad kom närvårdsenheten och presenterar sin 
verksamhet i ledningsgruppen men också på enhetschefernas ledningsgrupper.  Pågående projekt är 
vårdcentrum Tierp-Älvkarleby, arbetet pågår och kommer fortsätta under 2022 tillsammans med Älvkarleby och 
Regionen. Vård i hemmet projektet startade upp under våren och kommer pågå under hösten för att vara klart 
till mars 2023, områdeschef från Tierp deltar i arbetsgrupp tillsammans med andra kommun representanter 
samt från regionen. Pilot projekt samsjuklighet har startat upp under april tillsammans med akademiska 
sjukhuset med biståndshandläggare och enhetschef som deltar från funktionshindradeomsorgen samt 
deltagare från IFO och primärvården. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Implementeringsarbetet av vis dokument behöver utvecklas. 
I övrigt är de särskilda uppdragen uppfyllda och ständigt pågående. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för attkunna 
kartlägga och tidigt möta framtida behov. 

Kommentar 
Fysioterapiassistenterna i Trygg hemgång har under våren 2022 påbörja att arbeta med uppsökande 
verksamhet för nya kunder med beslut om trygghetslarm. Kunden har fått ett fysiskt besök där man gått 
igenom information om fallprevention och balansträning. Ett samarbete med äldre mottagningen kommer under 
hösten 2022 att starta för att hitta samverkansformer samt hur vi kan samarbeta om uppdraget att kartlägga 
och möta framtida behov. 
Områdeschef för biståndsenheten kommer under hösten 2022 att delta vid olika PRO föreningars möten för att 
beskriva biståndsenheten och hur det går till att ansöka om insatser och hur processen ser ut från ansökan till 
beslut. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande 
och självbestämmande över utförda insatserna. 

Kommentar 
Genom att göra kunderna delaktiga i den vård som bedrivs kommer en ökad känsla av delaktighet att ske, 
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samtliga verksamheter inom vård och omsorg har för avsikt att att arbeta med personcentrerad vård. 
Verksamheterna ska vara lyhörda för om kunder önskar något speciellt i kontakten med sin kontaktman. För att 
följa upp kundernas delaktighet i sin egen vård kommer verksamheterna följa upp beslutat arbetssätt kring 
teamsamverkan under 2022. 
Under våren 2022 anställdes två stycken specialist sjuksköterskor utifrån statsbidraget ökad 
sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden anställts, det ska vara tre men den tredje specialist 
sjuksköterskan har inte kunna rekryterats på grund av av inga sökanden, troligtvis då det är svårt att rekrytera 
utanför tätorten Tierp. Dessa sjuksköterskors uppdrag är gentemot särskilda boenden men arbetar utifrån 
helheten inom äldreomsorgen. Uppdraget är att öka patientsäkerheten samt att kvalitetssäkra verksamheten 
utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv, detta gällande verksamhetens rutiner. Det som sjuksköterskorna har 
arbetat med under våren 2022 är  att utveckla avvikelsehanteringen, tagit fram utbildningsmaterial som handlar 
om säker vård, utbildningsinsatser till sjuksköterskor och undersköterskor kring kompressionslindning. 
genomfört ombudsträffar på särskilda boendena, ombud för palliativvård samt hygienombuden, tittar på 
arbetssätt och stöttar kring ärenden och implementering ut till medarbetare. Ett stort arbete har handlat om 
ankomstsamtal till särskilda boendena. sett över ankomstsamtalsmall och tydliggjort HSL perspektivet, Sett 
över om även riskbedömningar kan läggas till i mallen samt att lägga till att kontaktmannen finns med vid 
ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterskan samt att teamets samverkan efter ankomstsamtal 
genomförts. En nulägesanalys har genomförts på alla enheter under våren och sammanställts utifrån 
prioriteringar och utmaningar. 
Veckovis har enheterna inom hemtjänst enhetsmöten - på dessa möten bestäms kommande teamträff - till 
teamträffen träffar kontaktmannen och berörda professioner kunden/kunderna för att samla information 
huruvida kunden vill personligen deltaga vid teamträff eller om kontaktmannen inhämtar till mötet, detta 
beslutar kunden själv. På teamträff träffas samtliga professioner för att kunna skapa bästa möjliga 
förutsättningar kring kunden. Underlag vid teamträff är "agenda inför teamträff". Efter detta så görs 
dokumentation, samtliga ev åtgärder, genomförandeplan uppdateras därefter och uppföljningsdatum sätts 
utifrån underlag vid mötet. 
Vendelgårdens korttidsenhet arbetar också utifrån personcentrerad vård. Kunder uppger vad de har för mål 
under korttidsvistelsen, vilka egna resurser de har och vilken stöd behövs för att kunderna ska nå sina mål. 
Detta genomförs vid ett möte med hela teamet och kunden strax efter ankomst till korttidsenheten. 
Biståndsenheten beslutar om insatser enligt SoL och LSS och de kan t ex bjudas in om individen önskar utökat 
stöd och/eller annan insats. Själva rutinen och arbetssättet har inte följts upp under första tertialen 2022. 
Synpunkter och klagomålshantering ses som en viktig länk i inflytande och delaktighet för kund samt att skapa 
ett  förändringsarbete på enheten utifrån dessa synpunkter som inkommer från kunder. Alla synpunkter som 
inkommer utreds och återkopplas samt används i lärande syfte för att synpunkten inte ska hända igen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-
marknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga 
förekomsten av våld i hemmet. 

Kommentar 
Förberedelser för arbetet sker. Försenat pga pandemin och pga hög arbetsbelastning. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är 
en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att 
kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder via detta 
område inom samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att 
användas för insatser och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av 
engångskaraktär men som lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en 
matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta 
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som såväl 
medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester 
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter. 

Kommentar 
Aktiviteter inom området har ännu inte genomförts utifrån att dessa medel tagits i anspråk. 
(Kommundirektör) 
 
 
Under 2022 startar nya projekt inom ramen för satsningen på psykisk hälsa för unga. Då insatserna är 
beroende av extern finansiering samt drivs i projektform saknas det grundläggande löpande övergripande 
arbetet med god struktur och hållbarhet i tillräcklig omfattning för att uppdraget ska kunna anses genomfört 
ännu. 
(Kultur- och fritid) 
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 6.6.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och 
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar 
av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den analys som givits i 
uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte ryms inom befintlig ram och 
uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa medel. 

Kommentar 
Åtgärderna är genomförda. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. 

Kommentar 
Verksamheterna har förstärkt med nattarbetare på Åsakarbygården samt Vendelsgårdens vård och 
omsorgboenden under våren 2022. Förstärkningen är tre nattarbetare per boende i utökning. Wesslandia har 
inte utökat sin nattbemanning då de sen tidigare har utökat nattbemanningen. 
(Vård- och omsorg) 

 6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. 

Kommentar 
Medarbetare är rekryterad och på plats. 
(Individ- och familjeomsorg) 

Kommunen som arbetsgivare 

Status Särskilda uppdrag 

 6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt 
universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en 
attraktiv arbetsgivare. 

Kommentar 
I samband med den gemensamma upphandlingen av ärendehanteringssystem har visst samarbete med Heby 
och Ålvkarleby inletts. Nätverksträffarna med nämndsekreterare i länet har varit pausad under pandemin men 
kommer återupptas under 2022. 
(Gemensam service) 
 
 
Samarbete inom C-tillsammans nätverket. Vi i Tierp hanterar Knivstas konsumentvägledning från och med 
2022-02-01. Vi har bemannat Älvkarlebys Medborgarservice/växel telefon en dag i slutet av april. 
(Medborgarservice) 
 
 
Genom Vård och omsorgscollege sker en kontinuerlig samverkan med andra kommuner i länet samt även till 
viss del med universiteten genom vårdkompetensrådet, där regional ordförande för vård och omsorgscollege är 
representerad. Den primära frågan är hur vi säkrar kompetensförsörjningen samt hur vi ska arbeta med att bli 
mer attraktiva både inom utbildning och arbetsgivaren. Länets certifierade kommuner samverkar kring 
utbildningsplatser gällande handledarutbildning, valideringshandledare yrkesambassadörsutbildning samt även 
nätverk för vårdlärare, handledare och språkombud. 
Fortsatt samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle kring VFU studenter som kommer inom 
äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen, dessa studenter är sjuksköterskestudenter, Arbetsterapeut 
studenter samt fysioterapeut studenter och är återkommande årligen inom vård och omsorg. 
Biståndsenheten har vi en VFU samordnare som arbetar aktivt med samverkan mellan Uppsala universitet och 
Högskolan i Gävle. Bistånd har under höst/vinter 2021/2022 haft två socionom studenter från Högskolan i 
Gävle. Hösten 2022 kommer biståndsenheten tillsammans med utförare i verkställigheten inom vård och 
omsorg ta emot 2 studenter från socionomprogrammet som kommer göra sin praktik halva tiden på 
beställarsidan och halva på utförarsidan. 
(Bistånd) 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet är ständigt pågående. Resultaten för vfu samarbetet är mycket bra. Studenter, högskolor och Individ- 
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och familj är alla mycket nöjda med det arbete som utförs. Planering för hösten 2022 är igång enligt plan. 
Fördjupat samarbete med framförallt HÄTÖ kommunerna pågår inom bland annat beroendevård och 
familjerådgivning. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. 
Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

Kommentar 
Kompetensutveckling av medarbetarna har gjorts i den mån det är möjligt med anledning av pandemi, 
ekonomi. 
(Medborgarservice) 
 
 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medarbetare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder också YH utbildningar som 
specialistundersköterska inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för 
att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 
Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och de pilotverksamheter som startades upp innan Covid är nu 
åter i planering och gör ett omtag. Piloten har utökats med ett hemtjänstområde nu under våren och kommer 
gå i skarpt läge i september 2022. 
(Vård- och omsorg) 
 
 
Arbetet pågår. Ny stratsys modul för systematiskt arbetsmiljöarbete implementeras fn. Lönekartläggning har 
genomförts och löneprocessen har genomförts enligt plan. IFO i Tierp har fått ett bättre rykte i länet och vi ser 
att vi gjort fler rekryteringar av personal med utbildning och erfarenhet. 
(Individ- och familjeomsorg) 

 6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024. 

Kommentar 
Målsättningen för verksamheterna inom vård och omsorg har varit att öka attraktiviteten för Tierps kommun 
som arbetsgivare med koppling till Heltidsresan, med önskad sysselsättningsgrad samt hållbara scheman 
utifrån arbetsmiljö.  Vård och omsorg erbjuder Kompetensutveckling till medarbetare genom att erbjuda studier 
till undersköterska inom kommunens vuxenutbildning, erbjuder YH utbildningar som specialistundersköterska 
inom äldre och demens samt fysioterapiassistenter samt möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för 
att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 
Pilot projektet för Heltidsresan är återupptaget och revidering av handlingsplan är genomförd under april 2022 
Pilotverksamheter som startades upp innan Covid-19 är nu åter i planering för att återuppta arbetet samt att 
hemtjänsten västra under september 2022 kopplas på i piloten,  nya verksamheter kommer under våren 
fokusera på att utbilda personalen utifrån befintligt arbetstidsavtal, handlingsplan för heltidsresan samt gå 
igenom olika alternativ på arbetssätt för att få hållbara scheman och god arbetsmiljö. Inom 
funktionshindradeomsorgen pågår arbetet med en arbetsgrupp av schemaplanerare som provar olika 
arbetssätt för att få hållbara scheman utifrån arbetsmiljö och att medarbetarnas arbetstid förläggs där den 
behövs bäst för kunden. Arbetet pågår men det kräver ett omtag då flera av cheferna inom 
funktionshindradeomsorgen kommit nya under hösten 2021 samt våren 2022. 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för timanställda, fyllnadstid 
och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar att vi trots pandemin som krävt extra mycket 
timanställda så har vi minskat antalet timanställda men inte i den omfattning som motsvarar antalet 
medarbetare som har gått upp i tid, Till detta bör hänsyn tas till att det funnits ett stort behov av ökat antal 
timanställda på grund av pandemin. 
Däremot visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi 
erbjudit har studier på arbetstid 60% studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet 
som är i studier är nu 48 stycken. För 2022 erbjuder vi studier på arbetstid men då äldreomsorgslyftet har 
halverats kommer de studerande under hösten att få minskad tid för studier på arbetstid, detta för att vi ska 
kunna starta ytterligare utbildning till hösten 2022. Arbetsgivaren kommer under hösten 2022 kunna erbjuder 
50% studier och 50% arbete för de som studerar. Under hösten 2022 kommer vi att följa upp pilotprojektet 
utifrån framtagna parametrar till statistik. under april 2022 träffades den partsgemensamma arbetsgruppen för 
heltidsresan att lägga plan framåt samt att revidera den handlingsplan för heltidsresan fram till 2024.  Alla pilot 
verksamheter kommer under maj månad att gå ut med förfrågan om önskad sysselsättning för att vi ska få fram 
nya siffror på antalet som önskar gå upp i heltid, den statistiken ska vara inlämnad i början av juni och kommer 
sammanställas under hösten 2022. 
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Status Särskilda uppdrag 
Daglig verksamhet har fått medel till att genomföra heltid för våra kunder under 2022 inom Daglig verksamhet. 
Detta betyder även att all personal har fått önska heltid i linje med detta och heltidsresan och det är i dagsläget 
18 stycken som önskar heltid inför 2022. Arbetet kring detta påbörjades innan årsskiftet och kommer fortsätta 
under 2022. 
 
 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland 
kommunens medarbetare. 

Kommentar 
Inom enheten finns i dagsläget finns ingen medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det aktuellt 
framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
(Gemensam service) 
 
 
Inom verksamheten finns i dagsläget ingen medarbetare som är deltidsbrandman eller har ansökt att bli det. 
Blir det aktuellt framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra detta. 
  
(Medborgarservice) 
 
 
Vid ev ansökningar kommer dessa att prövas välvilligt. Många pendlar från andra orter varför det inte är så 
många som kan bli deltidsbrandmän i Tierps kommun. 
(Individ- och familjeomsorg) 
 
 
IT-Centrum har medarbetare som är deltidsbrandman och kombinerar sina tjänster. 
(IT-nämnd) 

 6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta 
kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt 
en investering för framtiden. 

Kommentar 
Medel har använts för att genomföra en utbildning i digital tillgänglighet. Utbildningen vände sig främst till 
systemförvaltare i kommunen, men även till andra nyckelpersoner. Totalt deltog 60 personer. 
(Gemensam service) 
 
 
Några medarbetare har deltagit i projektledarutbildning samt en del övriga digitala utbildningar/forum under året 
samt utbildning inom kraven för livsmedelshygien. En del medarbetare har genomfört utbildning som har bäring 
på vissa program. I övrigt sker utbildning för att upprätthålla rätt kompetensnivå för uppdraget pågående inom 
processerna där det är möjligt. I vissa områden krävs konsultverksamhet som vi har upphandlad. 
Vissa verksamheter har inte haft någon extern utbildning, Näringslivschefen har genomfört interna utbildningar 
internt i viss mån och även tillsammans med kommunledningsgruppen. 
(Medborgarservice) 
 
 
Arbete med att kartlägga personalens kompetenser och behov av fortbildning pågår för att satsningar ska 
prioriteras rätt. Under hösten fortbildas en person på biblioteket i barnkonventionen som leder till att denne blir 
barnrättsstrateg. 
(Kultur- och fritid) 
 
 
Under hösten 2022 planeras ett ledarskapsprogram starta för kommunens alla chefer. Arbetet är påbörjat 
utifrån information och workshops genomförda på chefsforumen nu under våren 2022. 
Alla enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschef tillsammans med MAS och MAR har under våren planerat 
för en utbildning som kommer fortgå under hela hösten 2022. utbildningens fokus är, enhetschefens 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det berör hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de utmaningar enhetscheferna ställs inför gällande 
de olika lagrummen. 
(Vård- och omsorg) 
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Status Särskilda uppdrag 
 
 
Mer medel har satsats på kompetensutveckling för både chefer och medarbetare. 
(IT-nämnd) 

 6.7.j.x Senast maj 2024 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal 
övergång från dagens läge till fullt ut genomfört. 

Kommentar 
Statistik för heltidsresan redovisas tre ggr/år och ska påvisa minskade kostnader för timanställda, fyllnadstid 
och övertid samt påvisa ökat antal heltidstjänster. Vi har inte kunnat utvärdera pilotprojektet då pandemin har 
begränsat arbetet med heltidsresan. Statistiken för 2021 visar att vi trots pandemin som krävt extra mycket 
timanställda så har vi minskat antalet timanställda men inte i den omfattning som motsvarar antalet 
medarbetare som har gått upp i tid, Till detta bör hänsyn tas till att det funnits ett stort behov av ökat antal 
timanställda på grund av pandemin. 
Däremot visar statistik att flera medarbetare har gått upp till heltid under 2021, förklaring till detta är att vi 
erbjudit studier på arbetstid 60% studier och 40% arbete, detta innebär att anställningen blir 100%. Antalet som 
är i studier är 48 stycken. För 2022 erbjuder vi studier på arbetstid men då äldreomsorgslyftet har halverats 
kommer de studerande under hösten att få minskad tid för studier på arbetstid, detta för att vi ska kunna starta 
ytterligare utbildning till hösten 2022. Arbetsgivaren erbjuder 50% studier samt 50% arbete under hösten 
2022.Under hösten 2022 kommer vi att följa upp pilotprojektet utifrån framtagna parametrar till statistik. Under 
april träffades den partsgemensamma arbetsgruppen för heltidsresan att lägga plan framåt samt att revidera 
den handlingsplan för heltidsresan fram till 2024. Ytterligare enhet är påkopplad till pilotprojektet för att köra 
skapt läge i september, dessa är hemtjänsten västra. Alla pilot verksamheter kommer under maj månad att gå 
ut med förfrågan om önskad sysselsättning för att vi ska få fram nya siffror på antalet som önskar gå upp i 
heltid, den statistiken ska vara inlämnad i början av juni för att redovisas under hösten 2022. 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar 
och behov som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat. 

Kommentar 
Äldreomsorgen arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som ingår i samma 
Äldreomsorgssatsning och pilotverksamheterna utökas under våren 2022 för att hålla tidsplanen för införandet 
av heltid till  sista december 2024. 
Alla enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschef tillsammans med MAS och MAR har under våren planerat 
för en utbildning som kommer fortgå under hela hösten 2022. utbildningens fokus är, enhetschefens 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det berör hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de utmaningar enhetscheferna ställs inför gällande 
de olika lagrummen. 
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA- Mental Health First Aid) har vård och omsorg nu två utbildade 
instruktörer, inom IFO finns en utbildad instruktör samt att skolan har utbildat en instruktör nu under våren 
2022. De fyra instruktörerna har under våren 2022 erbjudit anställda som är verksamma inom 
funktionshindradeomsorgen, IFO samt äldreomsorgen ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till 
de som arbetar inom olika människonära professioner. Det kan vara yrken inom omsorg, räddningstjänst, skola 
och polis men även i allmänheten i stort finns ett överhängande behov av detta arbetssätt. Det är 20 
medarbetare som gått ifrån äldreomsorgen samt 20 ifrån funktionshindradeomsorgen. Utöver det är det 20 
ifrån IFO. Totalt 60 stycken är nu utbildade. Planen är att arbeta mer förebyggande med frågan och att 
samverkan sker kontinuerligt. Ytterligare utbildning erbjuds nu under september 20 nya medarbetare inom vård 
och omsorg. 
(Vård- och omsorg) 

 6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som 
syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 

Kommentar 
Äldreomsorgen arbetar med implementeringen av Heltidsresan i mål 6.7, j, x som ingår i samma 
Äldreomsorgssatsning och pilotverksamheterna utökas under våren 2022 för att hålla tidsplanen för införandet 
av heltid till sista december 2024. 
Att främja sjuksköterskebemanning inom vård och omsorg är ett projekt finansierat av statsbidraget hållbart 
artabetsliv (återhämtningsbonusen) Det är ett projekt vi ansökte om och fick statsbidrag beviljat. Projektet 
startade i januari 2022. Under våren har rekrytering pågått av sjuksköterskor och nu under hösten blir det fokus 
på scheman och bemanning för att minska hyrsjuksköterskor och få hållbara scheman och avlasta 
sjuksköterskornas administration i schemaläggning. 
Bakgrund: Projektet ska leda till att stabil bemanning av sjuksköterskor. Verksamheten har haft stor omsättning 
som krävt komplettering av hyrsjuksköterskor för hållbar patientsäkerhet. Schemaläggningen idag görs av 
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Status Särskilda uppdrag 
sjuksköterskor samt att enhetschefer lägger mycket arbetstid på att slutföra schemat och att få till bemanning 
generellt och vid vakanser. Projektet kommer innebära minskad arbetsbelastning för enhetschefer och 
sjuksköterskor. Enhetscheferna kan arbeta förebyggande med arbetsmiljö och kompetensförsörjning, 
sjuksköterskorna kan i och med projektet öka arbetstiden med det patientnära arbetet. 
Genomförande: Se över arbetstidsmodellen som finns samt i projektform starta en central funktion för 
schemaläggning och bemanning, detta genom två administratörer som är behjälpliga med schemaläggning. 
Administratörerna ska utgå i från att få till hälsosamma scheman samt också ansvara för rekrytering av nya 
sjuksköterskor, säkerställa introduktionen samt hantera övrig administrativ hantering som berör 
sjuksköterskeresurserna tex, SITHS-kort, nycklar, beställa inloggningar till alla system som sjuksköterskorna 
arbetar i. 
Vi kommer att utöka sjuksköterskeresursen med 2 heltids tjänster för att öka kontinuiteten för kunderna och för 
omvårdnadspersonalen. För att bibehålla en hög kompetens i kommunen, inför kommande behov av 
specialiserad sjukvård i hemmet behövs en stabil yrkesgrupp med ökad flexibilitet. Med ökad flexibilitet kan de 
här sjuksköterskeresurserna bemanna kortare och längre vakanser. Resurserna ska fördelas utifrån 
överenskomna prioriteringar som tas fram gemensamt i chefsgruppen. 
Mål för projektet är: 
Att bibehålla de sjuksköterskor vi har inom vård och omsorg 
Att bli en attraktiva arbetsgivare genom att erbjuda hälsosamma scheman som bidrar till en god arbetsmiljö 
Under våren 2022 anställdes två stycken specialist sjuksköterskor utifrån statsbidraget ökad 
sjuksköterskebemanning inom särskilda boenden anställts, det ska vara tre men den tredje specialist 
sjuksköterskan har inte kunna rekryterats på grund av av inga sökanden, troligtvis då det är svårt att rekrytera 
utanför tätorten Tierp. Dessa sjuksköterskors uppdrag är gentemot särskilda boenden men arbetar utifrån 
helheten inom äldreomsorgen. Uppdraget är att öka patientsäkerheten samt att kvalitetssäkra verksamheten 
utifrån ett hälso- och sjukvårds perspektiv, detta gällande verksamhetens rutiner. Det som sjuksköterskorna har 
arbetat med under våren 2022 är att utveckla avvikelsehanteringen, tagit fram utbildningsmaterial som handlar 
om säker vård, utbildningsinsatser till sjuksköterskor och undersköterskor kring kompressionslindning. 
genomfört ombudsträffar på särskilda boendena, ombud för palliativvård samt hygienombuden, tittar på 
arbetssätt och stöttar kring ärenden och implementering ut till medarbetare. Ett stort arbete har handlat om 
ankomstsamtal till särskilda boendena. sett över ankomstsamtalsmall och tydliggjort HSL perspektivet, Sett 
över om även riskbedömningar kan läggas till i mallen samt att lägga till att kontaktmannen finns med vid 
ankomstsamtalet tillsammans med sjuksköterskan samt att teamets samverkan efter ankomstsamtal 
genomförts. En nulägesanalys har genomförts på alla enheter under våren och sammanställts utifrån 
prioriteringar och utmaningar. Dessa sjuksköterskor tryggar upp och avlastar arbetet för befintliga 
sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar ute i verksamheten. 
(Vård- och omsorg) 
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Kommundirektör 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter  1    1 

Övriga intäkter 1 775 1 576 2 930 872 -2 058 2 333 

Summa intäkter 1 775 1 577 2 930 872 -2 058 2 334 

       

Personalkostnader -15 540 -10 335 -24 612 -25 159 -548 -16 083 

Material -662 -188 -366 -695 -328 -1 003 

Tjänster -6 640 -10 312 -10 149 -8 995 1 154 -14 467 

Övriga kostnader -2 642 -3 714 -4 101 -4 533 -432 -5 919 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -43 -96 -65 -65  -144 

Summa kostnader -25 527 -24 645 -39 293 -39 447 -154 -37 616 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-23 752 -23 068 -36 363 -38 575 -2 212 -35 282 

       

Finansiella intäkter 66  120 95 -25  

Finansiella kostnader -26 -1 -24 -35 -11 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-23 712 -23 069 -36 267 -38 515 -2 248 -35 283 

Extraordinära poster       

Årets resultat -23 712 -23 069 -36 267 -38 515 -2 248 -35 283 

Kommentar till resultat 

Negativ prognos om - 548 tkr på personalkostnader beror på att kostnaderna för politikens 
budget gjordes om till 2021 och lades då efter 2020 års resultat - 2020 var kostnaderna 
ovanligt låga p g a reducerat antal ledamöter och kortare möten. Budgeten har endast räknats 
upp med vanlig uppräkning från 2021 till 2022. 
Årsavvikelse för material beror på inköp av datorer, inför 2022 har datorerna köpts in istället 
för att leasats, vilket inte observerades när budget 2022 lades. 
Slutligen har verksamhetsövergripande ramförändringar som skulle fördelas ut på 
verksamheterna inte genomförts i full utsträckning vilket resulterar i ett underskott på intäkter. 
Verksamheterna har haft reducerade kostnader med motsvarande nivå. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Gemensam service 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 11 785 0  19 211 19 211  

Övriga intäkter 3 147 9 968 3 995 4 155 160 15 307 

Summa intäkter 14 932 9 968 3 995 23 366 19 371 15 307 

       

Personalkostnader -16 638 -25 934 -27 252 -27 070 181 -39 733 

Material -427 -253 -328 -396 -69 -356 

Tjänster -16 285 -10 513 -8 767 -27 872 -19 104 -15 579 

Övriga kostnader -1 698 -183 -1 990 -2 705 -715 -356 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -35 -16 -89 -89  -24 

Summa kostnader -35 083 -36 899 -38 426 -58 132 -19 707 -56 048 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-20 151 -26 931 -34 431 -34 766 -336 -40 741 

       

Finansiella intäkter  98    133 

Finansiella kostnader -13 -54 -35 -35  -83 

Resultat efter 
finansiella poster 

-20 164 -26 887 -34 466 -34 801 -336 -40 691 

Extraordinära poster       

Årets resultat -20 164 -26 887 -34 466 -34 801 -336 -40 691 

Kommentar till resultat 

Årsprognosen för Gemensam service visar en negativ avvikelse mot budget med -336 tkr. 
Avvikelsen för Chef gemensam service beror på försäkringskostnaderna vilka beräknas bli 
högre än budget. Avvikelsen vägs till viss del upp av lägre personalkostnader inom 
dokumentstrategiska teamet på grund av sjukfrånvaro och underbemanning under 
rekryteringsperiod. Underskottet att kommer att kompenseras med anledning av ökade 
försäkringskostnader. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 
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Medborgarservice 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 7 856 6 941 12 030 9 871 -2 159 9 441 

Övriga intäkter 75 780 90 376 107 470 112 739 5 269 136 863 

Summa intäkter 83 636 97 317 119 500 122 610 3 110 146 304 

       

Personalkostnader -37 951 -38 777 -67 628 -60 703 6 925 -59 219 

Material -9 591 -9 011 -16 001 -16 546 -545 -14 591 

Tjänster -53 586 -51 211 -69 609 -83 775 -14 167 -75 599 

Övriga kostnader -4 852 -4 507 -2 153 -4 455 -2 301 -5 572 

Kapitalkostnader -5 081 -6 073 -7 840 -7 505 335 -9 065 

Avskrivningar -12 055 -11 303 -19 815 -18 681 1 134 -26 046 

Summa kostnader -123 116 -120 882 -183 046 -191 665 -8 619 -190 092 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-39 480 -23 565 -63 546 -69 055 -5 509 -43 788 

       

Finansiella intäkter  0 0 0 0 1 374 

Finansiella kostnader -3 330 -409 -4 995 -4 995 0 -8 

Resultat efter 
finansiella poster 

-42 810 -23 974 -68 541 -74 050 -5 509 -42 422 

Extraordinära poster       

Årets resultat -42 810 -23 974 -68 541 -74 050 -5 509 -42 422 

Kommentar till resultat 

Förklaring till årsavvikelse MEDBORGARSERVICE 
Medborgarservice delårsprognos visar en negativ årsavvikelse på -11 159 tkr (efter avdrag 
för prognostiserad årsavvikelse för kostenheten (+ 140 tkr) och deponin (+5 510 tkr). 
Med avdrag för (underskott för Tierps Energi och Miljö ABs driftavtal -1720 tkr) blir 
underskottet för Medborgarservice RAM -3 789 tkr, som enligt beslut KS 2022:504, KS 
2022:460 får nyttja resultatet av exploateringsverksamheten för att täcka detta underskott. 
Efter ett ytterligare beslut om tilläggsfinansiering KS 2022:424 gällande Tierps Energi och 
Miljö ABs driftavtal -1 720 tkr landar årsavvikelsen på -5 509 tkr, vilket i nuläget inte täcks 
av exploateringsverksamhetens resultat. 
”Lilla” Medborgarservice: 
Årsavvikelsen förväntas bli +2 158 tkr mot budget för lilla Medborgarservice. 
Bidraget till Ängskärs brygga 750tkr behöver skjutas fram till 2023 och bidraget till Gudinge 
Hamn på 120 tkr utgår. Den positiva avvikelsen beror även på att Kundcenter och service 
bidrar med en oväntad intäkt på 300 tkr för värdskap IT-centrum, 113 tkr lägre 
personalkostnader (fackligt uppdrag, samt lägre sociala avgifter) och att Knivsta köper 
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konsumentvägledning av Tierps kommun 50 tkr (C-tillsammans samarbete), samt diverse 
lägre kostnader för utbildningar, inköp mm. Det förväntas även ett överskott på 220 tkr för 
bilpoolen (lägre leasingkostnader pga att vi köpt ut bilar samt att bilarna bokas mycket vilket 
genererar mer intäkter). Vakant samhällsbyggnadschef under våren bidrar med +394tkr. 
Kostenheten: 
Kostenheten visar en årsavvikelsen per delår med +140 tkr mot budget. Det framtida 
överskottet planeras att återbetalas till kunderna inför årsbokslutet. 
Försäljning utanför portionspris (till personal samt skolan) beräknas ge – 485tkr mot budget. 
Covidintäkter bidrar med +227tkr samt intern ersättning it -118tkr. 
Kostenheten har fortsatt gemensam personalplanering med förskolan och fritids. Kostenheten 
arbetar även internt med personalrotering och beräknar därmed per delår att få ett överskott av 
personalbudgeten på +2 995 tkr. 
Livsmedelspriserna fortsätter att stiga (senaste prisjusteringen var på 16%) och i nuläget 
beräknas en årsavvikelse på ca -1 797 tkr över budget. Detta innebär, utifrån nuvarande 
prognos och föregående års utfall ser vi en ökning på årsbasis med 12,3% av livsmedel. 
Kostenheten har lagt budget avseende transporter enligt tidigare budgetanslag (år 2020) och 
kommer likväl som år 2021 att redovisa en negativ årsavvikelse. Per delårsprognosen 
beräknas underskottet bli ca -670 tkr, vilket även beror på nytt upphandlat avtal. 
  
Samhällsbyggnadsenheten: 
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten förväntas bli totalt *– 7 808 tkr mot budget 
(*inklusive beslut om -1 720tkr TEMABs driftavtal och inklusive överskott för året på + 5 
510tkr från sluttäckningsprojekt deponier. 
Årsavvikelsen för Chef Tillväxt och samhällsbyggnad förväntas bli totalt -382 tkr mot budget. 
Avvikelsen beror framförallt på intern ersättning it, utredning av bilpool samt översiktsplan. 
Årsavvikelsen för Chef Planering och myndighet förväntas bli totalt +937 tkr mot budget, 
vilket avser vakanser samt uppskattat ej behov av konsulter. Inför delårsprognos uppskattas en 
avmattning på intäktssidan på grund av världsläget och säsong. 
Årsavvikelsen för Chef Förvaltning och genomförande förväntas bli +5 947 tkr mot budget. 
Verksamheten för deponi förväntas i nuläget bidra med ett överskott på +5 510 tkr. Vakanser 
inom projektledning samt försäljningar av mark genom fastighetsregleringar, 
lantmäterikostnader i samband med genomförande av detaljplaner, samt sanktionsavgifter och 
uppskattat halverade intäkter för nybyggnadskartor (jämför föreg år) påverkar årsavvikelsen 
på totalen. 
Förväntat lägre utfall än budget - 400tkr gällande viten av grävtillstånd samt lägre kostnader 
till Räddningsnämnden (+600 tkr) och konsulter för bredbandsavtal (+300tkr). 
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling och drift förväntas få ett utfall med -8 281tkr 
mot budget. Årsavvikelsen beror främst på vinterväghållning – 3 700 tkr samt rasering av 
belysning och ökade elkostnader -3 160 tkr (på grund av att kommunen inte har bundet elpris 
under 2022), samt vägbidrag -171tkr. Enligt beslut om tilläggsfinansiering KS 2022:424 så 
kommer TEMABs driftavtal att redovisa – 1 720 tkr. 
Utfallet för kapitalkostnader beräknas ge ett positivt utfall gentemot budget vid slutet av 2022. 
Summan kommer att påverkas allt eftersom investeringarna fortgår under året, men per delår 
beräknas ett plus på +1 477 tkr. Utrangering om -500 tkr planeras att ske i samband med 
investering, vilket drar ner överskottet på totalen. 
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Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd prognostiseras till -644 tkr. Årsavvikelsen 
beror till största delen på lägre förväntade avgifter än budgeterat, vilket delvis är beroende av 
personaltäthet. 
Årsavvikelsen för Chef Fastighetssamordnare förväntas bli -5 382 tkr mot budget. 
Crosshallen ger ett underskott på -185 tkr på grund av klottersanering samt tillkommande 
konsultkostnader, försäkringskostnader och internränta på grund av överlåtelsen vid årsskiftet. 
Kostnadskonsekvenser vid en eventuell försäljning är ej medräknad i prognosen. 
Självrisk avseende försäkringsskador 2 st Högbergsskolan, Centralskolan, Aspenskolan och 
Industrihuset ger ett underskott på ca - 1 250tkr. Eventuella åldersavdrag för återställandet 
finns ännu ingen uppgift om, utan kommer att tillkomma. 
Avvikelsen beror även på Solgläntan -280 tkr som avser nettot av försäljningsintäkt, 
utrangering, rivning, TKABs bokförda värde samt övriga rivningskostnader. 
Det pågår tvist mellan Tierps kommun och köpare av Söderfors Camping, vilket i nuläget 
medför ett underskott på -140 tkr på grund av juridiskt biträde. 
Markundersökning gällande ny förskola i Örbyhus på Gyllby 1:58 -230tkr. 
Förhandlingsöverenskommelsen av lokalhyror den 2021-11-09 och övriga intäkter ger ett 
underskott på -3 000 tkr. 
Utökade försäkringskostnader ger ett underskott på -180tkr samt vakans lokalstrateg +200tkr 
samt Järnbruksparken -300tkr. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

 Lilla Medborgarservice  0 0 -200 0 200 0 

Kostenheten -129 0 -460 -428 31 -48 

Samhällsbyggnadsenhet
en 

-7 432 -14 678 -30 800 -29 806 994 -32 304 

       

Summa verksamheten -7 561 -14 678 -31 460 -30 235 1 225 -32 352 

Kommentar till investeringar 

Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt +1 225 tkr för helåret. 
Lilla Medborgarservice beräknar en årsavvikelse med +200 tkr 
Kostenheten beräknar en årsavvikelse på +31 tkr. Behovet av investeringar vid Wesslandia är 
fortfarande osäker. 
Samhällsbyggnadsenheten beräknar en årsavvikelse på + 994 tkr. 
Nedan redovisas en specifikation på verksamhetsnivå över Medborgarservice investeringar: 
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Exploateringsverksamhet 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 2 572 0 0 5 409 5 409 0 

Summa intäkter 2 572 0 0 5 409 5 409 0 

       

Personalkostnader       

Material       

Tjänster -5 0 0 -350 -350 0 

Övriga kostnader -141 0 0 -484 -484 0 

Kapitalkostnader -0,5      

Avskrivningar  0 0 0 0 0 

Summa kostnader -146,5 0 0 -834 -834 0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 2 425,5 0 0 4 575 4 575 0 

Kommentar till resultat 

Per delårsprognosen prognostiserar Exploateringsverksamheten ett resultat om +4 575 tkr 
under 2022. 
Kommunal exploateringsverksamhet 
Vid delårsbokslutet beräknas Exploateringsverksamhetens intäkter uppgå till 5 400 tkr vid 
slutet av år 2022. Kostnaden för tomterna beräknas vara ca 480 tkr. 
Detta ger ett beräknat försäljningsresultat hos exploateringsverksamheten med ca 4 920 tkr, 
vilket avser industrimark i Tierp samt villatomter i Tierp och Örbyhus. Delårsprognosen 
redovisar ett lägre resultat än föregående prognos då vissa försäljningar kan komma att ske 
först under nästa år. 
Exploateringsverksamheten beräknar att kostnaden för administrationen kring försäljning av 
kommunal exploateringsverksamhet kommer att uppgå till ca -350 tkr under 2022. Det är 
Siggbo Trädgårdsstad som är en stor utgiftspost med konsultkompetens/värdering. 
Exploateringsavtal -extern exploatör 
Inget utfall eller prognos i nuläget. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Exploateringsverksamhet
en 

-547,5 0 -2 570 -1 949 621 0 

       

       

       

Summa verksamheten -547,5 0 -2 570 -1 949 621 0 

Kommentar till investeringar 

Exploateringsverksamhetens investeringar beräknar att få en årsavvikelse på +621 tkr under 
2022. 
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Kultur- och fritid 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 1 634 868 2 332 2 332 0 1 886 

Övriga intäkter 5 634,7 5 582 8 595 8 595 0 10 221 

Summa intäkter 7 268,7 6 450 10 927 10 927 0 12 107 

       

Personalkostnader -20 548 -19 153 -33 263 -33 263 0 -30 044 

Material -3 286,2 -1 974 -3 727 -3 727 0 -4 307 

Tjänster -30 228,6 -29 095 -46 527 -46 527 0 -46 515 

Övriga kostnader -2 728,3 -2 481 -5 830 -5 830 0 -5 087 

Kapitalkostnader -289,1      

Avskrivningar -607,3 -1 047 -1 325 -1 325 0 -1 502 

Summa kostnader -57 687,5 -53 750 -90 672 -90 672 0 -87 455 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-50 418,8 -47 300 -79 745 -79 745 0 -75 348 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -22,3 -7 -10 -10 0 -15 

Resultat efter 
finansiella poster 

-50 441,1 -47 307 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Extraordinära poster       

Årets resultat -50 441,1 -47 307 -79 755 -79 755 0 -75 363 

Kommentar till resultat 

Verksamheten följer budget och prognostiserar ett noll resultat. Det finns dock tecken på att 
återstarten av kulturlivet efter pandemin går långsamt vilket har negativ påverkan på 
uthyrningen av kulturlokalen Humlesalen och därmed lägre intäkt än budgeterat. Underskott 
på intäkter regleras med anledning av vakans på en chefstjänst under större delen av året. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Kultur o Fritid  -375 -261 -1 061 -1 161 -100 -516 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Investeringsmedel för konstsamlingen saknades i budget och gör att investeringsbudgeten 
överskrids med 100 tkr på helåret. Medel för vattenledning på Vegavallen kommer inte att 
användas då projektet avbrutits. Anledningen är att projektet skjutits framåt på grund av 
personalbrist. Då kostnaderna ökat avsevärt under 2022 är de beviljade medlen inte 
tillräckliga för att genomföra arbetet. Förvaltningen återkommer med nytt äskande framöver. 
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Förskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 8 506 8 178 11 021 11 969 948 11 834 

Övriga intäkter 7 616 6 880 9 053 10 686 1 634 9 213 

Summa intäkter 16 122 15 058 20 074 22 655 2 582 21 047 

       

Personalkostnader -67 076 -66 745 -111 974 -110 333 1 641 -102 959 

Material -895 -953 -1 079 -2 139 -1 060 -3 130 

Tjänster -33 319 -33 083 -50 393 -51 399 -1 006 -49 322 

Övriga kostnader -200 -189 -365 -506 -141 -513 

Kapitalkostnader -143 -164 -212 -212 0 -243 

Avskrivningar -248 -246 -377 -379 -2 -378 

Summa kostnader -101 881 -101 380 -164 400 -164 968 -568 -156 545 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-85 759 -86 322 -144 326 -142 313 2 014 -135 498 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -1 -1 -1 0 -1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-85 760 -86 323 -144 327 -142 314 2 014 -135 499 

Extraordinära poster       

Årets resultat -85 760 -86 323 -144 327 -142 314 2 014 -135 499 

Kommentar till resultat 

Förskolan prognostiserar ett överskott på 2 013 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Förskoleområde 1 prognostiserar ett överskott på 65 tkr. 
Intäkterna är 630 tkr bättre än budget beroende på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av 
Covid-19. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form  av högre personalkostnader om -201 tkr, 
förbrukning     - 253 tkr samt kostnader för friskvård utbildning m m på -111 tkr. 
Förskoleområde 2 prognostiserar ett överskott på 1 737 tkr. 
I överskottet finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 584 tkr. 
Rekrytering pågår för att öka bemanning och behörighet vilket under hösten kommer att få 
genomslag men färre barn och under tiden billigare personal leder ändå till en positiv 
prognostiserad årsavvikelse avseende personalkostnader på 1 430 tkr. Övrig avvikelse på 
kostnadssidan finns i form av högre förbrukning om -177 tkr samt kostnader för friskvård 
utbildning m m på -69 tkr. 
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Förskoleområde 3 prognostiserar ett överskott på 372 tkr. 
Överskottet beror främst  på ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 443 tkr 
samt  minskad personalkostnader om 240 tkr. 
Avvikelse på kostnadssidan finns i form av högre förbrukning om -292 tkr. 
Centrala medel prognostiserar ett underskott på - 161 tkr. 
Intäkterna prognostiseras 949 tkr högre än budgeterat främst till följd av högre prognos 
avseende barnomsorgsavgifter. 
Kostnaderna prognostiseras samtidigt -1 110 tkr högre främst till följd av högre 
interkommunal ersättning -977 tkr för barn Tierp som valt förskola i annan kommun eller 
fristående huvudman samt ökade hyreskostnader -366 tkr för utökning av verksamhet i Tobo. 
Kostnader för el, värme och förbrukning har ökat med -474 tkr samtidigt som kostnaderna för 
städ är 501 tkr lägre än budgeterat. 
I förskolans prognos finns intäkter för sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om sammanlagt 
1 617 tkr som kommande år upphör. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Förskoleområde 1  -48 -77 -1 075 -1 075 0,0 0 

Förskoleomårde 2 0 2 -250 -250 0,0 0 

Förskoleområde 3 0 -117 -250 -250 0,0 0 

       

Summa verksamheten -48 -192 -1 575 -1 575 0,0 0 

Kommentar till investeringar 
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Grundskola 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 4 611 4 178 6 641 6 583 -58 6 424 

Övriga intäkter 27 964 28 589 33 163 38 695 5 531 41 082 

Summa intäkter 32 575 32 767 39 804 45 278 5 473 47 506 

       

Personalkostnader -128 696 -120 581 -214 153 -217 414 -3 262 -195 018 

Material -4 690 -8 397 -5 173 -7 477 -2 304 -10 978 

Tjänster -80 102 -82 753 -127 316 -127 980 -664 -123 857 

Övriga kostnader -556 -304 -698 -1 362 -664 -776 

Kapitalkostnader -325 -408 -526 -526 0 -586 

Avskrivningar -374 -336 -555 -555 0 -519 

Summa kostnader -214 743 -212 779 -348 421 -355 314 -6 894 -331 734 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-182 168 -180 012 -308 617 -310 036 -1 421 -284 228 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -6 -6 -3 -9 -4 -10 

Resultat efter 
finansiella poster 

-182 174 -180 018 -308 620 -310 045 -1 425 -284 238 

Extraordinära poster       

Årets resultat -182 174 -180 018 -308 620 -310 045 -1 425 -284 238 

Kommentar till resultat 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -1 425 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
SO 1 Aspenskolan  och Kyrkskolan  prognostiserar ett underskott på - 2 129 tkr. 
Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av ej budgeterad bemanning 
avseende bland annat utökning av fritidshem och förskoleklass samt ökade vikariekostnader 
på  - 2 259 tkr. Förbrukningskostnaderna är -180 tkr högre än budgeterat. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 455 tkr samt 
ombudgetering från skolmiljarden för elevstödjande insatser om 130 tkr. 
SO 1 Mehede skola och Bruksskolan prognostiserar överskott om 397 tkr 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 132 tkr samt 
besparingar avseende IT-kostnader och övriga verksamhetskostnader. Sannolikt kommer 
överskottet under höstterminen att behövas för att möta elever i behov av extraordinära 
stödinsatser och istället landa i balans. 
SO 2 Örbyhus skola 7-9 och Sirius prognostiserar ett överskott på 111 tkr. 
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En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 251 tkr. 
SO 2 Örbyhus skola F-6 och Vendels skola prognostiserar ett underskott på - 1 151 tkr 
Underskottet beror på främst på ökade personalkostnader om - 1 496 tkr till följd av behov att 
öka personaltäthet samt  behov av att starta ytterligare förskoleklass. Inköp och förbrukning 
ligger 306 tkr högre än budgeterat bl a till följd av behov av att komplettera digitala enheter. 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 380 tkr. 
SO3 Centralskolan och Tallbacksskolan prognostiserar ett överskott på 260 tkr 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 342 tkr. 
Kostnader för förbrukning har ökat med -188 tkr jämfört med budget 
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på -1 231 tkr 
Underskottet beror på ökade personalkostnader om - 1 229 tkr till följd av behov av höjd 
personaltäthet p g a förändrat elevunderlag och ökade vikariekostnader. Inköp för att 
säkerställa tillgång till digitala enheter ger en avvikelse på -89 tkr i förhållande till budget, 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 120 tkr. 
SO 4 Ol Anderskolan prognostiserar ett överskott på 163 tkr 
På intäktssidan finns ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 119 tkr. 
Förändringar i elevunderlaget som medför behov av extraordinära stödinsatser gör att det 
underskott som nu prognosticeras sannolikt istället resulterar i balans.. 
SO4 Björkängsskolan och Hållnäs skola prognostiserar budget i balans. 
En bidragande orsak är ej budgeterade sjuklönebidrag till följd av Covid-19 på 83 tkr 
Centrala kostnader 669 prognostiserar ett överskott på 2 104 tkr 
Överskottet beror framför allt på att statsbidrag avseende skolmiljarden om 2 376 tkr inte var 
känt vid budgetering. Dessa medel är riktade för och beräknas behövas ta i anspråk för 
elevstödjande insatser till följd av Covid under året. 
Kostnaderna för skolskjutsar ökar kraftigt under andra halvan av året då ökade 
produktionskostnader om ca 22 %, vilket motsvarar en ökning på ca -1 000 tkr, aviserats. 
Det finns i centrala medel en stor osäkerhet kring utfall av andra budgeterade statsbidrag och 
de medel som i budget avsatts för extraordinärt stöd. En rimlig prognos är att Utbildning som 
helhet bör kunna landa i positiv avvikelse eller budget i balans. 
Inför kommande budgetår försvinner dock statsbidraget skolmiljarden om 2 376 tkr samt 
sjuklönebidrag till följd av Covid-19 om 1 846 tkr vilket medför stora utmaningar att hantera. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

So 1 Aspen & Kyrk 0 -4 -475 -475 0 0 

So 1 Mehede & Bruks 0 0 -100 -100 0 0 

So2 Örbyhus 7-9 & Sirius -40 -112 -125 -125 0 -138 

So2 Örbyhus F-6 & 
Vendel 

-307 -89 -125 -125 0 -89 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

So3 Centralsk & 
Tallbackssk 

-144 -164 -250 -250 0 -173 

Grundsär -43,4 0 -50 -50 0 0 

So4 Björkängssk & 
Hållnäs 

-33 -17 -100 -100 0 -81 

So4 Ol Anders -92 -99 -150 -150 0 -89 

Utbildningschef 0 0 -1 300 -1 300 0 0 

       

       

Summa verksamheten -660 -485 -2 675 -2 675 0 -570 

Kommentar till investeringar 
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Gymnasium 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 531 526 525 683 159 993 

Övriga intäkter 13 024 20 672 32 851 32 630 -221 31 196 

Summa intäkter 13 555 21 198 33 376 33 313 -62 32 189 

       

Personalkostnader -47 050 -50 514 -81 178 -77 841 3 337 -80 746 

Material -1 529 -1 328 -2 399 -2 889 -490 -2 560 

Tjänster -44 950 -53 940 -70 710 -73 277 -2 567 -77 687 

Övriga kostnader -805 -877 -1 509 -1 572 -63 -1 371 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 175 -1 159 -1 791 -1 791 0 -1 766 

Summa kostnader -95 509 -107 818 -157 587 -157 370 217 -164 130 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-81 954 -86 620 -124 211 -124 057 155 -131 941 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -1 -2 0 0 0 -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

-81 955 -86 622 -124 211 -124 057 155 -131 945 

Extraordinära poster       

Årets resultat -81 955 -86 622 -124 211 -124 057 155 -131 945 

Kommentar till resultat 

Gymnasium och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 155 tkr 
Förklaring till årsavvikelse 
Överskottet i prognosen är ett resultat av att skolledningen fortsatt arbetar effektivt vid 
tjänstefördelning och att inte tillsätter vakanser om det inte krävs. I slutändan finns 
fortfarande risk för ett underskott när utfallet av höstens interkommunala kostnader är färdigt 
och då förbrukningskostnader gällande drivmedel  m m fortsätter att stiga och kommer att bli 
avsevärt högre än budgeterat. 
Efter beslutad tilläggsbudgetering om 3 500 tkr finns dock fortfarande goda möjligheter att 
undvika underskott 2022 för Utbildning som helhet. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Gymnasieskola  -426 -904 -1 500 -1 500 0 -1 209 

       

       

       

Summa verksamheten -426 -904 -1 500 -1 500 0 -1 209 

Kommentar till investeringar 
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Äldreomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 8 047,4 7 318,1 11 076 11 716 640 11 129,7 

Övriga intäkter 38 337,7 39 196,1 25 691 47 279 21 588 53 958,8 

Summa intäkter 46 385,1 46 514,2 36 767 58 995 22 228 65 088,5 

       

Personalkostnader -140 947,3 -144 209,9 -206 241,9 -215 353 -9 112 -215 439,6 

Material -9 879 -9 654,4 -11 509,5 -13 438 -1 928 -14 758,2 

Tjänster -69 631,7 -71 586,1 -97 634,7 -107 598 -9 963 -107 449,7 

Övriga kostnader -2 285,4 -1 633,3 -3 136,8 -3 287 -150 -2 711,2 

Kapitalkostnader -139,9 -179,7 -258 0 0 -263,8 

Avskrivningar -985,7 -635,2 -1 125 -1 383 0 -966 

Summa kostnader -223 869,0 -227 898,6 -319 905,9 -341 059 -21 153 -341 588,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-177 483,9 -181 384,4 -283 138,9 -282 064 1 075 -276 500,0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -3 -1,7 -0,5 -1  -2,1 

Resultat efter 
finansiella poster 

-177 486,9 -181 386,1 -283 139,4 -282 065 1 075 -276 502,1 

Extraordinära poster       

Årets resultat -177 486,9 -181 386,1 -283 139,4 -282 065 1 075 -276 502,1 

Kommentar till resultat 

Bistånd 
Prognostiserad avvikelse om +1075 tkr beror på att en administrativtjänst är under 
rekrytering, vidare har två befintliga medarbetare inte har 100% tjänstgöring. I dagsläget 
nyttjas inte färdtjänst i bedömd omfattning. Från juli/aug har vi köpt ytterligare plats, vilket 
gör att vi försämrar tidigare lagd prognosen. 
Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat. 
Statsbidrag har per juli mottagits om 38,8 mnkr, dock så är 20 mnkr av dessa periodiserade till 
2023. 
Avvikelsen inom äldreomsorgen beror främst på personalkostnader, heltidsresan och studier 
för medarbetare genererar en kostnad utöver budget om -9800tkr. Kostnader för heltidsresan 
kommer att täckas av statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Materialet prognostiseras negativt pga prisökningar på sjuk- och förbrukningsmaterial. 
Årsavvikelsen under posten tjänster består till största den av inhyrd legitimerad personal, ca -
5200tkr. Vidare belastar renoveringar om ca -1500tkr och el/drivmedel om ca -1000tkr samt 
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att övriga driftkostnader överlag har blivit betydligt dyrare än tidigare år. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Äldreomsorg -1 611 -538 -3 000 -3 000 0 -2 664 

       

       

       

Summa verksamheten -1 611 -538 -3 000 -3 000 0 -2 664 

Kommentar till investeringar 



Delårsrapport 90(102)

Funktionshindradeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 228,5 151,9 252 252 0 496,1 

Övriga intäkter 15 388 14 019,3 20 598,6 21 216 617 25 769,1 

Summa intäkter 15 616,5 14 171,2 20 850,6 21 468 617 26 265,2 

       

Personalkostnader -71 226,3 -62 169,8 -104 150 -104 964 -814 -96 002,7 

Material -3 820,8 -3 166,7 -4 545,5 -4 696 -150 -5 354,2 

Tjänster -17 370,1 -15 019,1 -24 797,9 -26 741 -1 943 -23 885,3 

Övriga kostnader -6 424 -6 501 -9 070,1 -9 180 -110 -10 505,5 

Kapitalkostnader -18,4 -97,3 -21 0 0 -114,8 

Avskrivningar -82,4 -64,4 -131 -152 0 -96,6 

Summa kostnader -98 942,0 -87 018,3 -142 715,5 -145 733 -3 017 -135 959,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-83 325,5 -72 847,1 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 693,9 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -34,3 -23,3    -43 

Resultat efter 
finansiella poster 

-83 359,8 -72 870,4 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 736,9 

Extraordinära poster       

Årets resultat -83 359,8 -72 870,4 -121 864,9 -124 265 -2 400 -109 736,9 

Kommentar till resultat 

Funktionshindradeomsorgen 
FHO prognostiserar ett underskott om -2400tkr. 
Intäkterna bedöms komma att avvika positivt tack vare intern försäljning till övriga 
verksamheter och att vi kommer erhålla statsbidraget Äldreomsorgslyftet. Bidraget är 
medräknat i prognosen. 
Heltidsresan, studier för medarbetare och kostnadskrävande beslut påverkar 
personalkostnaderna inom gruppbostäderna, bedömning helår -3300tkr. 
Kostnaden för material är högre i år än fg år vid samma tidpunkt, det beror på att vi gjort 
större inköp av skydds-/förbrukningsmaterial och att materialet överlag är dyrare. Materialet 
säljer vi vidare till övriga verksamheter. 
Under posten tjänster har vi kostnader för inhyrd legitimerad personal om ca -150tkr samt att 
inom personlig assistans har vi haft en kostnad avseende en tillfällig utökning, en kostnad vi 
bedömde att vi kunde få åter av försäkringskassan/privata utföraren. Kostnaden för den 
tillfälliga utökade tiden från kommunen kan inte eftersökas vilket gör att personligassistans 
går in i 2022 med ett underskott om dryga -500tkr. Vidare har en privat LSS fått utökad tid 
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vilket genererar ca -200tkr. Nytt och mer kostsamt hyresavtal för en gruppbostad, -250tkr. Vi 
har även räknat med en ombyggnation av ventilation på enheten korttids för barn till en 
kostnad om ca -600tkr. Utöver det har vi höga kostnader el, ca -300tkr i årsavvikelse. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Funktionshindradeomsor
g 

0 0 -800 -800 0 -271 

       

       

       

Summa verksamheten 0 0 -800 -800 0 -271 

Kommentar till investeringar 
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Individ- och familjeomsorg 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter 447,4 383,5 306 306 0 451,2 

Övriga intäkter 15 851,7 15 107,5 15 636,5 17 637 2 000 26 979,5 

Summa intäkter 16 299,1 15 491,0 15 942,5 17 943 2 000 27 430,7 

       

Personalkostnader -56 404,1 -52 887 -89 972,6 -87 773 2 200 -80 785,8 

Material -1 169,9 -589,6 -1 685 -1 685 0 -1 351,9 

Tjänster -57 128,8 -47 073,2 -56 498 -78 455 -21 957 -71 521,5 

Övriga kostnader -21 375,4 -22 460,7 -34 744,6 -31 987 2 757 -33 196,6 

Kapitalkostnader -179,8 -184,6 -260   -277,8 

Avskrivningar -235,3 -162,8 -261 -521 0 -277 

Summa kostnader -136 493,3 -123 357,9 -183 421,2 -200 421 -17 000 -187 410,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-120 194,2 -107 866,9 -167 478,7 -182 478 -15 000 -159 979,9 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -23 -11,5 -29,3 -29 0 -14,9 

Resultat efter 
finansiella poster 

-120 217,2 -107 878,4 -167 508,0 -182 507 -15 000 -159 994,8 

Extraordinära poster       

Årets resultat -120 217,2 -107 878,4 -167 508,0 -182 507 -15 000 -159 994,8 

Kommentar till resultat 

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen för året skrivs upp med ytterligare 5 mkr till 
15 mkr. Detta beror på att antalet placeringar på barn och unga fortsätter att öka. 
Prognosen för barn och unga skrivs upp med ytterligare 9,5 mkr. Det beror på ett fortsatt högt 
tryck på anmälningar, utredningar och placeringar. 
Under t1-t2 har det i år inkommit 1400 anmälningar mot föregående år då det kom in 1195 
anmälningar. Föregående års helårsnotering var 2126 anmälningar, vilket var det högsta 
antalet någonsin i Tierp. 
Antalet placeringar t2 2022 var 122 stycken, en ökning med 26 placeringar från t1. 7 av dessa 
barn var nyinflyttade till kommunen. T2 2021 var placeringarna 92 stycken. En placering 
kostar mellan 75 tkr-200 tkr per månad. 
Antalet insatser var 403 t2 2022 och 303 insatser t2 2021, vilket visar att den största delen av 
ökningen, 70%,  tar öppenvården hand om. Den höga arbetsbelastningen gör att vi fortsätter 
att använda konsulter på tjänster som vi inte lyckats rekrytera egen personal på. Vi fortsätter 
att försöka rekrytera egen personal för att minska beroendet av bemanningspersonal. 
Boendestödet skriver upp sin prognos med 500 tkr. Det beror på ökade volymer framförallt 
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inom arbetet med stöd till barnfamiljer, som en del av hemmaplanslösningar. 
Däremot går försörjningsstödet bättre än förväntat, ca 2 mkr enligt prognosen. Antalet 
biståndsmottagare har minskat från i snitt 598 per månad 2021 till 546 2022 för perioden ,Fler 
har gått till eget arbete, bland annat tack vare väldigt gott samarbete med vuxenutbildningen. 
Några har även fått sjukersättning. Prisökningar etc kommer att få större effekt nästa år då det 
kan antas att riksnormen kommer att höjas rejält pga kostnadsläget. 
Arbetsmarknadsenheten och administrativa enheten prognosticerar överskott om 400- resp 
300 tkr pga vakanshållande av tjänster. Beroende och familjestöd prognosticerar ca 300 tkr i 
överskott vilket beror på viss sjukfrånvaro och balans gällande placeringar. 
Ett statsbidrag om 2 mkr är beaktat i prognosen, där vi sökt ytterligare 1,5 mkr. Det är dock 
osäkert att hela summan beviljas. Ytterligare statsbidrag har inkommit med anledning av 
Ukrainaflyktingar. Dessa har avräknats i barn och ungas prognosresultat och delar av dessa 
medel behöver föras över till kommande år pga att kostnaderna uppkommer då. 
  

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Individ och 
Familjeomsorg 

-84 -406 -400 -400 0 -532 

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Budgeterade medel kommer att användas. Vi ser fn över vissa anpassningar av lokalerna. 
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IT-nämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 46 224 45 800 80 145 74 992 -5 153 67 840 

Summa intäkter 46 224 45 800 80 145 74 992 -5 153 67 840 

       

Personalkostnader -17 842 -17 069 -31 321 -29 021 2 300 -26 172 

Material -466 -420 -4 650 -1 775 2 875 -403 

Tjänster -26 328 -27 889 -42 007 -41 863 144 -40 553 

Övriga kostnader -230 -98 -206 -372 -166 -117 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar -1 340 -324 -1 961 -1 961  -591 

Summa kostnader -46 206 -45 800 -80 145 -74 992 5 153 -67 836 

Verksamhetens 
nettokostnader 

18 0 0 0 0 4 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -18     -4 

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

IT-centrums delårsresultat +5807 tkr har fördelats enligt följande: 
Tierp: +1964 tkr 
Älvkarleby: +276 tkr 
Heby: +549 tkr 
Knivsta: +1778 tkr 
Östhammar: +1240 tkr 
I prognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå, prognosen visar ett överskott på 
5153 tkr. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat med anledning av att hemtagningsprojektet inte 
har kommit igång som beräknat, +3000 tkr. Resterande del av överskottet, +2153 tkr, beror 
främst på att kostnaden för ny servermiljö inte ser ut att att komma upp i den nivå som 
beräknades i budget. Vilket har sin främsta orsak i försenade leveranser. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Administration   -500  500  

Drift  -438  -500 -500 -6 450 

Nät -322 -977 -800 -800  -1 092 

       

Summa verksamheten -322 -1 415 -1 300 -1 300 0 -7 542 

Kommentar till investeringar 

Med anledning av att den centrala hårdvaran för ny server- och kommunikationsmiljö har 
finansierats via ett leasingavtal så har en mindre del investeringsmedel ianspråktagits. 
Prognosen är att investeringsbudgeten på 1300 tkr kommer att förbrukas. 
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Lönenämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 6 716 6 974 11 043 10 536 -507 10 389 

Summa intäkter 6 716 6 974 11 043 10 536 -507 10 389 

       

Personalkostnader -4 774 -4 875 -7 705 -7 444 261 -7 491 

Material -65 -84 -19 -72 -53 -94 

Tjänster -1 860 -2 000 -3 299 -3 000 299 -2 785 

Övriga kostnader -17 -15 -20 -20 0 -19 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -6 716 -6 974 -11 043 -10 536 507 -10 389 

Verksamhetens 
nettokostnader 

0 0 0 0 0 0 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära poster       

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 

Kommentar till resultat 

Lönecentrums delårsresultatet  +658 tkr har fördelats enligt följande: 
Tierp 323 tkr (49%) 
Älvkarleby 132 tkr (20%) 
Knivsta 197 tkr (30%) 
Temab 6 tkr (1%) 
I prognosen bedöms det mesta av överskottet att bestå, prognosen visar ett överskott på 
507 tkr. 
Kostnaderna för personal beräknas bli lägre än budgeterat, främst med anledning av att 
medarbetare på Lönecentrum har gått in som Tf Lönechef och medarbetarens ordinarie tjänst 
tillsätts inte under perioden september till november. Lönecentrum hanterar den tillfälligt 
minskade arbetsresursen genom omfördelning av arbetsuppgifter och förändrad 
prioriteringsordning. 
Kostnaden för tjänster beräknas också bli lägre än budgeterat. Det är kostnaden för licenser 
och konsulter som inte kommer upp i den nivå som var budgeterad. 
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Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Lönecentrum har inga investeringar. 
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Jävsnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -18 -20 -45 -32 13 -30 

Material       

Tjänster       

Övriga kostnader       

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -18 -20 -45 -32 13 -30 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-18 -20 -45 -32 13 -30 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-18 -20 -45 -32 13 -30 

Extraordinära poster       

Årets resultat -18 -20 -45 -32 13 -30 

Kommentar till resultat 

Jävsnämndens verksamhet det vill säga behovet av sammanträden är helt avhängigt av vilka 
aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt, som kräver politiska beslut. 
Jävsnämnden har normalt 2-4 sammanträden per år. Under 2022 förväntas jävsnämnden ha tre 
sammanträden, därav ett mindre överskott. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       
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Kommentar till investeringar 

Jävsnämnden har ingen investeringsbudget. 
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Valnämnd 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter 619  550 619 69  

Summa intäkter 619  550 619 69  

       

Personalkostnader -42 -15 -814 -814  -18 

Material -13  -41 -41   

Tjänster -6  -199 -268 -69  

Övriga kostnader -5  -26 -26  -1 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -66 -15 -1 080 -1 149 -69 -19 

Verksamhetens 
nettokostnader 

553 -15 -530 -530 0 -19 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

553 -15 -530 -530 0 -19 

Extraordinära poster       

Årets resultat 553 -15 -530 -530 0 -19 

Kommentar till resultat 

Valnämndens verksamhet under valår till riksdag, kommun och region är främst koncentrerad 
till september månad. Statsbidraget som brukar täcka ungefär 50 procent av kostnaderna 
betalades ut under april. Budgeten bör hållas, dock svårt att göra en säker prognos än. 
Framförallt på grund av att arvoden för de drygt hundra personer som arbetat i valet läggs in 
till oktober-lönen. Aroveskostnaderna kommer öka under detta val jämfört med tidigare 
eftersom bemanningen har varit högre på grund av nya regler och säkerhetskrav från 
valmyndigheten. 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 
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Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar 

Valnämnden har ingen investeringsbudget. 
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Revision 

Resultatrapport 

Verksamhetens resultatrapport 

(tkr) Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

Taxor & avgifter       

Övriga intäkter       

Summa intäkter       

       

Personalkostnader -157 -165 -313 -313 0 -267 

Material  -1 -9 -9 0 -1 

Tjänster -373 -423 -1 448 -1 448 0 -1 280 

Övriga kostnader -4 -2 -36 -36 0 -8 

Kapitalkostnader       

Avskrivningar       

Summa kostnader -534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader       

Resultat efter 
finansiella poster 

-534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Extraordinära poster       

Årets resultat -534 -591 -1 806 -1 806 0 -1 556 

Kommentar till resultat 

Investeringsrapport 

Investeringstabell verksamheter 

Enhet Utfall 
202208 

Utfall 
202108 

Årsbudget Årsprogn
os 

Årsavvikel
se 

Bokslut 
2021 

       

       

       

       

Summa verksamheten       

Kommentar till investeringar
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§ 85 
Dnr KS/2022:794 

(KS) Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar 
inför Budget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, KS § 119/2022, beslutade att uppdra till 
kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar för att uppnå Budget 2023 i balans. 
 
Kommunen står inför stora utmaningar inför budgetarbetet de kommande 
åren. I senaste skatteunderlagsprognosen blev skatteuppräkningen +6,2 % 
och kostnadsökningarna +6,7 %, vilket ger en real skatteutvecklingen på 
– 0,5 %. Detta innebär att utgångsläget för grundbudgeten 2023 är att det 
saknas 17,3 mnkr för att uppnå budget i balans. Vid det inledande 
budgetarbetet under våren identifierades grundläggande behov av 
kostnadsökningar för 2023 om 21,7 mnkr till det tillkommer de obalanser 
i budgeten 2022 avseende Gymnasiet, Individ- och familjeomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen på 27 mnkr. Totalt saknades det cirka 66 
mnkr i ingående budgetförslag för 2023. 
 
Utöver ovanstående har ytterligare kostnadsökningar om ca 6 mnkr 
aviserats för 2023, detta avser räddningsnämnden, försäkringspremier, 
VA-kostnader samt sanering av tomt i Örbyhus. Vidare har vård och 
omsorg erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag om 17 mnkr för sitt 
arbete med att minska timanställda. Detta statsbidrag är ett generellt 
statsbidrag och kan nyttjas år 2022-2023. Förslaget är att lyfta över 
statsbidraget till 2023 och nyttja detta som ett tillskott i budget 2023.  
 
Alla verksamhetschefer har haft i uppdrag att analysera och genomlysa 
sin verksamhet för att hitta möjliga effektiviseringar och intäktsökningar. 
De förslag till effektiviseringar som tagits fram avser totalt ca 25 mnkr. I 
arbetet som genomförts har det identifierats flertalet åtgärder som skulle 
kunna ge effekt på längre sikt men som kräver mer fördjupat arbete. 
Utifrån det har förslagen delats upp i konkreta förslag på möjliga åtgärder 
under 2023 men också uppdrag för kommande arbete med inriktning att 
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effektivisera i verksamheterna. Bifogat finns en sammanställning över de 
olika alternativa effektiviseringar som tagits fram. Sammanställningen 
ska ses som ett underlag i det politiska budgetarbetet. 
 
Verksamheterna kommer att under tertial 4 påbörja genomförandet av 
åtgärder som inte kräver politiska beslut för att uppnå helårseffekt 2023. 
Detta avser verksamhetsförändring inom vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorgen samt förskoleområdet, se bilaga 1. Vidare kommer alla 
verksamheter att få i uppdrag att under våren 2023 se över organisation 
och bemanning i samverkan med medarbetare och fackliga 
organisationer i syfte att hitta möjliga effektiviseringar inför 
budgetarbetet 2024-2026.  
 
Beslutsmotivering 
Syftet med informationen är att den ska användas som underlag i det 
politiska budgetarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då ärendet inte är ett beslutsärende som direkt påverkar verksamheterna 
utan utgör ett underlag för fortsatt arbete finns inga kända 
barnrättskonsekvenser. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av 
de föreslagna åtgärderna kommer barnrättskonsekvenser att tas i 
beaktande. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- Beslutet bidrar till arbetet med 16.3 Kommunkoncernens 
ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet att godkänna informationen innebär inga ekonomiska 
konsekvenser i sig. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de 
föreslagna åtgärderna kommer det få ekonomiska effekter.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 – Förslag på möjliga åtgärder för 

kostnadseffektiviseringar inför budget 2023 
 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar inför 
Budget 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, KS § 119/2022, beslutade att uppdra till 
kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar för att uppnå Budget 2023 i balans. 
 
Kommunen står inför stora utmaningar inför budgetarbetet de kommande 
åren. I senaste skatteunderlagsprognosen blev skatteuppräkningen +6,2 % 
och kostnadsökningarna +6,7 %, vilket ger en real skatteutvecklingen på – 
0,5 %. Detta innebär att utgångsläget för grundbudgeten 2023 är att det 
saknas 17,3 mnkr för att uppnå budget i balans. Vid det inledande 
budgetarbetet under våren identifierades grundläggande behov av 
kostnadsökningar för 2023 om 21,7 mnkr till det tillkommer de obalanser i 
budgeten 2022 avseende Gymnasiet, Individ- och familjeomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen på 27 mnkr. Totalt saknades det cirka 66 
mnkr i ingående budgetförslag för 2023. 
 
Utöver ovanstående har ytterligare kostnadsökningar om ca 6 mnkr 
aviserats för 2023, detta avser räddningsnämnden, försäkringspremier, VA-
kostnader samt sanering av tomt i Örbyhus. Vidare har vård och omsorg 
erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag om 17 mnkr för sitt arbete med att 
minska timanställda. Detta statsbidrag är ett generellt statsbidrag och kan 
nyttjas år 2022-2023. Förslaget är att lyfta över statsbidraget till 2023 och 
nyttja detta som ett tillskott i budget 2023.  
 
Alla verksamhetschefer har haft i uppdrag att analysera och genomlysa sin 
verksamhet för att hitta möjliga effektiviseringar och intäktsökningar. De 
förslag till effektiviseringar som tagits fram avser totalt ca 25 mnkr. I 
arbetet som genomförts har det identifierats flertalet åtgärder som skulle 
kunna ge effekt på längre sikt men som kräver mer fördjupat arbete. 
Utifrån det har förslagen delats upp i konkreta förslag på möjliga åtgärder 
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under 2023 men också uppdrag för kommande arbete med inriktning att 
effektivisera i verksamheterna. Bifogat finns en sammanställning över de 
olika alternativa effektiviseringar som tagits fram. Sammanställningen ska 
ses som ett underlag i det politiska budgetarbetet. 
 
Verksamheterna kommer att under tertial 4 påbörja genomförandet av 
åtgärder som inte kräver politiska beslut för att uppnå helårseffekt 2023. 
Detta avser verksamhetsförändring inom vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorgen samt förskoleområdet, se bilaga 1. Vidare kommer alla 
verksamheter att få i uppdrag att under våren 2023 se över organisation och 
bemanning i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer i 
syfte att hitta möjliga effektiviseringar inför budgetarbetet 2024-2026.  
 
Beslutsmotivering 
Syftet med informationen är att den ska användas som underlag i det 
politiska budgetarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då ärendet inte är ett beslutsärende som direkt påverkar verksamheterna 
utan utgör ett underlag för fortsatt arbete finns inga kända 
barnrättskonsekvenser. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av 
de föreslagna åtgärderna kommer barnrättskonsekvenser att tas i 
beaktande. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- Beslutet bidrar till arbetet med 16.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet att godkänna informationen innebär inga ekonomiska 
konsekvenser i sig. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de 
föreslagna åtgärderna kommer det få ekonomiska effekter.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 – Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar 

inför budget 2023 
 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi Helena Carlsson 
Ekonomichef   Kommundirektör 



Bilaga till ärende – Förslag på möjliga åtgärder för 
kostnadseffektiviseringar inför budget 2023 
 

Kommunstyrelsen, KS § 119/2022, beslutade att uppdra till kommundirektören att senast i oktober 
2022 återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar för att uppnå Budget 2023 i balans. 

Nedanstående förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar ska ses som underlag för det 
politiska budgetarbetet. Förslagen är på strategisk nivå, dvs vad ska uppnås, och inför genomförande 
av förändring ska risk- och konsekvensanalyser utföras för att identifiera hur förändringen påverkar 
verksamheten och genomförs på ett optimalt sätt.  I förslagen till åtgärder presenteras en reducering 
om totalt ca 25 mnkr. Det är ett brett förslag med möjliga åtgärder som kräver politisk prioritering 
och ställningstagande. Utöver förslag till kostnadseffektiviseringar finns förslag till 
utredningar/genomlysningar som ska genomföras i syfte att ytterligare effektivisera och hitta 
samordningsvinster. Dessa utredningar kräver inte politiska beslut såvida det inte förekommer behov 
av ökade resurser utanför budgetram, detta anges i sådana fall i löpande text.  

Vidare kommer ett internt arbete att ske under våren 2023 där alla verksamheter får i uppdrag att se 
över organisation och bemanning i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer i syfte 
att hitta möjliga effektiviseringar inför budgetarbetet 2024-2026, detta avser både personella och 
verksamhetsmässiga resurser. Det kan röra sig om ändrade arbetssätt, tidigare okända 
volymminskningar, ökad samverkan över enheterna etc.  

 

Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar inom respektive 
verksamhetsområde 
Medborgarservice 
En reducering av medarbetare påverkar verksamheten som en ren besparingsåtgärd och innebär 
längre handläggningstider och lägre service till kunderna. För att på sikt kunna genomföra 
effektiviseringar i verksamheten bör en översyn över möjliga samordningsvinster både inom 
kommunen men även med andra kommuner genomföras. Ytterligare uppdrag ges för att se över 
möjligheten till fastighetsförsäljningar där kommunen inte har för avsikt att bedriva verksamheter. 
Slutligen ska taxor och avgifter ses över för att på så sätt eventuellt öka intäkterna.  

Förslag till åtgärd 
 

Effekt 

Samordning av bilar i kommunen, införa bilpool och minska 2 bilar 200 tkr 
Upphandla matlådeproduktion av extern utförare för hemtjänsten, större urval för 
kunderna. 

2 000 tkr 

Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, ger likvärdig service som 
till övriga vård- och omsorgsboenden.  

350 tkr 

Minska måltidsalternativ, endast ett alternativ utöver specialkost. 500 tkr 
Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. 300 tkr 
Servera endast vatten till skollunch enligt livsmedelsverkets rekommendationer. 200 tkr 
Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans 
jämfört med idag.  

650 tkr 

Sälja tomter, skog och fastigheter, exploateringsintäkter. Engångsbelopp  10 000 tkr 



Se över bygglovshanteringen och utöka handläggningstiden, ff inom lagkrav. 650 tkr 
Avskaffa driftbidrag på enskilda vägar, ej lagstadgad verksamhet. 2 000 tkr 
Uppsägning av Gävlekontoret from 1 april 2023. Idag finns rutin för distansarbete 
vilket innebär att behovet av distanskontor i Gävle minskat. Översyn om möjligheten 
att samverka med Uppsala kommun i frågan om distanskontor har påbörjats men 
ger ingen effekt för budget 2023 då avtal finns för befintlig lokal. 

250 tkr 

 
Gemensam service: 
Inom gemensam service finns stödfunktioner för politik och övrig verksamhet vilket innebär att 
effektiviseringar/reduceringar av medarbetare belastar andra verksamhetsområden. En översyn av 
samordningsvinster både inom och över verksamhetsområden bör dock genomföras.   

Inrätta tjänst för beredskapssamordnare som kan stödja brottsförebyggande 
arbetet. Förväntas ge en reducerande effekt på kommunens och fastighetsbolagets 
försäkringspremier. Dock först effekt under senare del av 2024. Medel för tjänsten 
finns i de prioriterade posterna för budget 2023 med anledning av att ökat ansvar 
för beredskapssamordning lagstadgas from 2023.  

Effekt först 
2024, 300 
tkr 

 

Kultur och fritid 
Inom kultur och fritid är stor del av kostnaderna fasta i form av hyror. En översyn av 
samordningsvinster både inom och över verksamhetsområden bör dock genomföras. Vidare ska en 
översyn av taxor och avgifter genomföras inom hela verksamhetsområdet.  

Avveckla Fritidsklubben, ca 20 barn som nyttjar, detta erbjuds endast i Tierp. 500 tkr 
Minskat bidrag till föreningar 500 tkr 
Minskat bidrag till studieförbunden 100 tkr 

 

Utbildning 
Inom utbildningssektorn har det senaste åren genomförts åtgärder i syfte att effektivisera 
verksamheten varpå ingen möjlighet till ytterligare reducering av kostnaderna har gått att få fram. 
Volymökningar inom verksamheterna har ökat kostnaderna de senaste åren- och har kompenserats 
till viss del. En ytterligare översyn av samordningsvinster både inom och över verksamhetsområden 
bör genomföras. Vidare kommer en översyn av hyresavtal att genomföras för att säkerställa att 
hyrorna är fördelade utifrån den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

Avveckla en förskoleavdelning i Månkarbo och flytta in den till befintliga förskolan. 
Påbörja arbetet hösten 2022. 

500 tkr 

 

Vård och omsorg 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar att införa Heltidsresan. Under 2023 kommer statsbidrag 
att finansiera genomförandet men inför budget 2024 bör införandet ha genomförts så 
kostnadseffektivt som möjligt. Vidare kommer insatser inom området Effektiv och nära vård kräva en 
översyn av befintliga resurser och kompetenser. En översyn och omvärldsbevakning av taxor och 
avgifter bör genomföras för att säkerställa att dessa inte är lägre än övriga kommuners avgifter. 

Hyreshöjningar till kunderna efter förhandling med Hyresgästföreningen, ger en ökad 
intäkt. 

År 2023; 
370 tkr 



År 2024; 
245 tkr 

Organisationsöversyn avseende tidsplanering inom hemtjänsten. Påbörjas hösten 
2022. 

860 tkr 

Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi som idag utförs av Samhall. Går 
att ta delar av serviceinsatserna men behöver då genomföra en fördjupad översyn för 
att kartlägga vilka kostnader respektive insats ger i effektivisering. Ger effekt på delår 
2023. OBS! avser ej LOV-utförare.  

År 2023, 
1 750 tkr 

År 2024, 
1 750 tkr 

Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun. Samverkan påbörjas 
hösten 2022. 

275 tkr 

Samordna insatserna avseende syn- och hörselinstruktör med regionen. 250 tkr 
 

Individ och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen har fortsatt stora utmaningar med kostnadsökningar på grund av ökat 
försörjningsstöd och ökat antal placeringar. Det bör genomföras en översyn och omvärldsbevakning 
av möjliga alternativa åtgärder för att minska placeringar. Vidare ska verksamheten se över 
möjligheten att samverka med Älvkarleby kommun avseende öppenvård beroende. Det finns ett 
behov av att genomlysa nettoeffekten av arbetsmarknadsenheten, denna genomlysning bör ske av 
oberoende extern part och kan komma att kräva kostnader utöver budgeterad ram, dvs ett politiskt 
beslut. Revidering av riktlinjer bör genomföras med utgångspunkten att Tierps kommun ska ha 
riktlinjer som är jämförbara nationellt och med andra kommuner.  

Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset. 500 tkr 
Debitera egenavgifter till alla kunder efter fastställda riktlinjer. Påbörjas hösten 
2022. 

50 tkr 

Avveckla en verksamhetsutvecklare, genomfört hösten 2022. 700 tkr 
Förstärka öppenvården i syfte att minska placeringar, inledande kostnad om 700 tkr 
effekt om 2 000 tkr genom minskad placering.  

1300 tkr 
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Redovisning av delegationsbeslut  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:3692 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3695 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3934 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:3692 Period: 2022-08-01- 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3999 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:3691 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3998 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:3690 Period: 2022-08-01 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3995 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:3689 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3932 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
Handlingsid: KS 2022:3931 Period: 2022-08-01 – 2022-09-07 
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Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:3693 Period: Lista 8 
Handlingsid: KS 2022:3933 Period: Lista 9 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:3951 Period: 2022-08-19 – 2022-10-11 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:3935 Period: 2022-08-22 – 2022-10-07 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:3953 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:3952 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Mät och GIS 
Handlingsid: KS 2022:3954 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Dödsbo  
Handlingsid: KS 2022:3965 Period: 2022-08-26 – 2022-10-03 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:4064 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
25 oktober 2022, lista 8. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare 
 

 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 
Dnr KS/2022:688 

(KS) Svar på remiss - Rapport Översyn av lokala 
säkerhetsnämnder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska myndigheten se över syftet och uppdraget 
för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som 
behövs.  
 
De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag 
finns det fem nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, 
Studsvik och Forsmark. Tierp ingår i den lokala säkerhetsnämnden vid 
Forsmark.  
 
Utifrån översynen har Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat kommit 
fram till följande förslag. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att nämndernas uppgift förtydligas. 
”Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor 
som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt 
kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed 
styrande för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna 
bakgrund är indelningen i beredskapskategorier och kraven på 
beredskapszoner en lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller 
avsluta lokala säkerhetsnämnder.” 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår även ett namnbyte från 
säkerhetsnämnd till insynsnämnd då det anses vara en mer rättvisande 
benämning. Vidare föreslås en minskning av antalet ledamöter i 
nämnderna från ”upp till 13 ledamöter” till ”upp till 9 ledamöter”, varav 
6 ska komma från kommunen där anläggningen är belägen och 3 från 
kommuner i yttre beredskapszonen. Slutligen föreslås även borttagande 
av ersättare i nämnderna till förmån för att nämnden ska kunna adjungera 
personer vid behov i stället. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
översyn av lokala säkerhetsnämnder. Remissen är frivillig att besvara. 
Sista svarsdatum är 31 oktober. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun ställer sig inte bakom den del som berör förändring av 
nämndernas antal ledamöter och ersättare. Tierps kommun vill se 
bibehållet antal utifrån dagens struktur då en minskning av antalet 
minskar medborgarnas möjligheter till bred insyn. Men hänvisning till 
hur det sett ut gällande närvaro den gångna mandatperioden så ser vi 
också ett behov av att närvarande ersättare som ej är tjänstgörande ska 
ingå i arvodesreglementet liksom tjänstgörande ersättare vid mötena då 
det är viktigt att ersättare vid de tillfällen de är beslutande är väl insatta i 
de frågor som behandlas vid mötet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande mål och delmål i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
17. Genomförande och globalt partnerskap 
- 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetssamordnare 
 Miljödepartementet 
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Svar på remiss - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska myndigheten se över syftet och uppdraget 
för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som 
behövs.  
 
De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag 
finns det fem nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, 
Studsvik och Forsmark. Tierp ingår i den lokala säkerhetsnämnden vid 
Forsmark.  
 
Utifrån översynen har Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat kommit 
fram till följande förslag. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att nämndernas uppgift förtydligas. 
”Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor 
som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt 
kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed 
styrande för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna bakgrund 
är indelningen i beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en 
lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala 
säkerhetsnämnder.” 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår även ett namnbyte från 
säkerhetsnämnd till insynsnämnd då det anses vara en mer rättvisande 
benämning. Vidare föreslås en minskning av antalet ledamöter i 
nämnderna från ”upp till 13 ledamöter” till ”upp till 9 ledamöter”, varav 6 
ska komma från kommunen där anläggningen är belägen och 3 från 
kommuner i yttre beredskapszonen. Slutligen föreslås även borttagande av 
ersättare i nämnderna till förmån för att nämnden ska kunna adjungera 
personer vid behov i stället. 
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Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
översyn av lokala säkerhetsnämnder. Remissen är frivillig att besvara. 
Sista svarsdatum är 31 oktober. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun ställer sig inte bakom den del som berör förändring av 
nämndernas antal ledamöter och ersättare. Tierps kommun vill se 
bibehållet antal utifrån dagens struktur då en minskning av antalet minskar 
medborgarnas möjligheter till bred insyn. Men hänvisning till hur det sett 
ut gällande närvaro den gångna mandatperioden så ser vi också ett behov 
av att närvarande ersättare som ej är tjänstgörande ska ingå i 
arvodesreglementet liksom tjänstgörande ersättare vid mötena då det är 
viktigt att ersättare vid de tillfällen de är beslutande är väl insatta i de 
frågor som behandlas vid mötet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande mål och delmål i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
17. Genomförande och globalt partnerskap 
- 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetssamordnare 
 Miljödepartementet 

 
I tjänsten  
 
Mathiaz Boström 
Säkerhetssamordnare / Säkerhetsskyddschef 
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Remissvar - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 
Tierps kommun ställer sig inte bakom den del som berör förändring av 
nämndernas antal ledamöter och ersättare. Tierps kommun vill se 
bibehållet antal utifrån dagens struktur då en minskning av antalet minskar 
medborgarnas möjligheter till bred insyn. Men hänvisning till hur det sett 
ut gällande närvaro den gångna mandatperioden så ser vi också ett behov 
av att närvarande ersättare som ej är tjänstgörande ska ingå i 
arvodesreglementet liksom tjänstgörande ersättare vid mötena då det är 
viktigt att ersättare vid de tillfällen de är beslutande är väl insatta i de 
frågor som behandlas vid mötet. 
 
 
 
För kommunstyrelsen,  
 
Mathiaz Boström 
Säkerhetssamordnare / Säkerhetsskyddschef 
Gemensam service 
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1. Sammanfattning 
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt 

föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med 

instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. Uppdraget ska 

redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2022. 

 

Genom bestämmelserna om offentlig insyn i 19–21 §§ i lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet införlivas krav som återfinns i såväl EU-direktiv som internationella 

konventioner. Lokala säkerhetsnämnderna infördes genom lagen (1980:1123) om offentlig 

insyn i säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken, som trädde i kraft den 1 februari 1981. 

Nämndernas uppdrag, som efter en tid utvidgades till att omfatta kärntekniska 

anläggningar, regleras närmare i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala 

säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. 

 

De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag finns det fem 

nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, Studsvik och Forsmark. 

 

Nämnderna består av högst 13 ledamöter och en sekreterare. Ordförande och övriga 

ledamöter utses av regeringen. Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den 

kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen och högst tre efter förslag av 

andra kommuner som i förekommande fall till någon del omfattas av den inre 

beredskapszon som bestämts för anläggningen. 

 

De lokala säkerhetsnämndernas verksamhet finansieras över SSM:s ramanslag. Medlen 

ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får uppgå till högst 400 000 kronor 

per nämnd. Senast den 1 mars varje år ska den lokala säkerhetsnämnden lämna en 

berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen. Nämndernas 

ekonomiska redovisning granskas av ansvarig kommuns auktoriserade revisorer. 

Nämnderna anlitar, även i övrigt, ansvarig kommun för sekretariat, arkiv och bokföring. 

 

Tillståndshavarna för de kärntekniska anläggningarna har enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet en skyldighet att ge den lokala säkerhetsnämnden insyn i 

säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningarna. SSM medverkar i nämndernas 

möten när myndigheten blir kallad och informerar då om de ärenden som rör 

strålsäkerheten vid berörda anläggningar. Läns-styrelserna har det geografiska 

områdesansvaret för krisberedskapen i respektive län. Länsstyrelserna i Kalmar, Halland 

och Uppsala län medverkar regelbundet i de lokala säkerhetsnämndernas möten. 

 

Flera omvärldsförändringar har skett sedan de lokala säkerhetsnämnderna infördes i 

början av 1980-talet. Utöver reaktorerna i Barsebäck och Ågesta, som tidigare ställts av, 

har sedan 2015 ytterligare fyra reaktorer i Oskarshamn och Ringhals tagits ur drift och 

permanent ställts av. Forskningsreaktorn i Studsvik är i slutskedet av sin avveckling. I 

augusti 2021 beslutade regeringen att tillåta en kapacitetsökning i Clab och i januari 2022 

beslutade regeringen att bevilja SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha 

och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Från och med den 1 juli 

2022 gäller nya beredskaps- och planeringszoner vid de kärntekniska anläggningarna. 

Överväganden och förslag 
Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor som rör 

planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens 

primära uppgift och därmed styrande för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot 
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denna bakgrund är indelningen i beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en 

lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala säkerhetsnämnder. 

 

Anläggningar i beredskapskategori I och som därmed aktualiserar ett behov av lokal 

säkerhetsnämnd omfattar reaktorer i drift i Oskarshamn (O3), Forsmark (F1, F2, F3) och 

Ringhals (R3, R4). De kärntekniska anläggningarna Clab och SFR samt det planerade 

slutförvaret i Forsmark bör av andra skäl ingå i berörda nämnders verksamhet. Nämnderna 

i Barsebäck och Studsvik bör avslutas och några ytterligare nämnder behöver inte inrättas. 

Flera av de kommuner som har en kärnteknisk anläggning eller en anläggning med 

joniserande strålning med beredskapszon bör inrätta något som motsvarar den 

informationsgrupp som finns inom Västerås stad för Bränslefabriken. 

 

SSM anser att det befintliga upplägget med att representationen i nämnderna utgörs av 

lokalt förtroendevalda även bör gälla framöver. 
 

SSM:s engagemang vid de lokala säkerhetsnämndernas möte är viktigt och genom 

tillsynsmyndighetens deltagande på nämndernas möten säkerställs att en oberoende part 

med insyn i verksamheten på ett sakligt sätt kan värdera och komplettera tillstånds-

havarens information till nämnden. Länsstyrelsernas engagemang och deltagande i 

nämndernas möten är fortsatt viktigt att upprätthålla mot bakgrund av länsstyrelsernas 

samordnande beredskapsansvar. 

 

Olika lokala ideella organisationer kan bjudas in att delta vid öppna möten med 

nämnderna. SSM menar att nämnderna även bör bjuda in representanter från t.ex. berörda 

räddningstjänster och regioner till mötena. 

 

Nämndernas benämning är enligt myndigheten missledande och lokal insynsnämnd anses 

vara en mer rättvisande benämning. SSM ser inte att undantagen från myndighets-

förordningen (2007:515) behöver ändras eller att nämnderna bör ingå i den statliga 

redovisningsorganisationen. Det finns dock anledning att göra vissa justeringar i 

förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska 

anläggningar och även förtydliga villkoren kring nämndernas anslag. Till exempel föreslår 

SSM att antalet ledamöter bör vara maximalt nio och att ersättare inte utses. Vidare 

föreslår SSM att det införs en annan ordning vad det gäller rekvirering och uppföljning av 

nämndernas anslag samt att de balanserade belopp som finns upparbetade vid nämnderna 

återbetalas. 

 

En förändring av vilka lokala säkerhetsnämnder som ska finnas medför att finansieringen 

behöver ses över för att säkerställa att respektive kärnteknisk tillståndshavare belastas med 

rätt tillsynsavgift enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhets-

myndigheten. Förslagen ovan kräver även att lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 

förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska 

anläggningar behöver ändras.  

2. Inledning 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende SSM ska myndigheten se över syftet 

och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som 

behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala 

säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. 

 

Översynen ska behandla 
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1. vad som bör vara grunden för att en lokal säkerhetsnämnd ska finnas vid en 

kärnteknisk anläggning, 

2. vad de nya beredskapszonerna som införs den 1 juli 2022 innebär för nämndernas 

arbete och sammansättning samt ledamöternas fördelning mellan berörda 

kommuner, 

3. om det finns anledning att införa lokala säkerhetsnämnder vid andra anläggningar 

än de nu föreskrivna eller att lägga ned någon av de befintliga, 

4. behov av förändringar i nämndernas organisation, exempelvis av antalet 

ledamöter, om antalet bör fortsätta vara flexibelt, hur ordförande och ledamöter 

utses samt värdskapet för nämnderna, 

5. nämndernas finansiella förutsättningar och behov, och 

6. hur redovisning och uppföljning av nämndernas verksamhet kan stärkas. 

 

Översynen ska utgå från de krav som följer av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 

myndighetsförordningen (2007:515), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med 

tillhörande förordning, annan relevant nationell lagstiftning och gemenskap-

slagstiftningen. I översynen ska Strålsäkerhetsmyndigheten ha dialog med berörda 

myndigheter, kommuner, företag och organisationer. 

 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 

2022. 

3. Bakgrund 
De lokala säkerhetsnämnderna infördes genom lagen (1980:1123) om offentlig insyn i 

säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken, som trädde i kraft den 1 februari 1981. Nämndernas 

uppdrag reglerades närmare i förordningen (1981:10) med instruktion för de lokala 

säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken. Lagen upphävdes när lagen (1984:03) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) trädde i kraft den 1 februari 1984 och 

bestämmelser om offentlig insyn infördes i den lagen. Nämnderna fick då vidgade 

uppgifter. Bland annat skulle de kunna inrättas även vid andra kärntekniska anläggningar 

än kärnkraftverk.  

 

I förarbetena till kärntekniklagen1 behandlas de lokala säkerhetsnämndernas uppgifter 

tämligen ingående. Nämndernas uppgifter är, enligt förarbetena, att skaffa sig insyn i 

säkerhets- och strålskyddsfrågor samt att informera allmänheten om detta. Nämndernas 

insyn och informationsskyldighet ska omfatta ”över huvud taget allt förekommande 

säkerhets- och strålskyddsarbete vid en anläggning. Häri ingår säkerhets- och 

strålskyddsfrågor vid bl.a. transporter av kärnavfall till och från den aktuella 

anläggningen. Till säkerhetsfrågorna hör också frågor om skydd av en anläggning eller 

transport (fysiskt skydd), dock i den mån insyns- och informationsskyldigheten är förenlig 

med kraven på sekretess”. De lokala säkerhetsnämnderna har även rätt att få insyn i och 

möjlighet att informera om frågor avseende planeringen av beredskapen mot kärnkrafts-

olyckor. Det framgår uttryckligen i förarbetena att de lokala säkerhetsnämnderna inte har 

någon uppgift att exempelvis ställa krav på eller föreskriva säkerhetshöjande eller andra 

åtgärder för de kärntekniska anläggningarna. ”Dessa frågor ankommer uteslutande på 

tillsynsmyndigheterna att pröva och avgöra”. 

 

I februari 2011 överlämnades slutbetänkandet STRÅLSÄKERHET – gällande rätt i ny 

form (SOU 2011:18) till Miljödepartementet. Utredningen skulle enligt direktivet utreda 

förutsättningarna för en samordnad reglering av verksamheter på kärnteknikens och 

strålskyddets område. Utredningen hanterade även frågan om offentlig insyn på 

                                                      
1 Se prop. 183/84:60, s. 55 ff 



 Sida 6 (27) 
 Dokumentnr: SSM2022-433-1 

   
  

 

strålsäkerhetsområdet, i form av de lokala säkerhetsnämnderna. Utredningen ansåg att de 

lokala statliga säkerhetsnämnder borde finnas kvar vid anläggningar som hanterar 

kärnämne och där det kan finnas en risk att verksamheten genom utsläpp kan medföra 

olägenheter för människors hälsa och miljön. Däremot ansåg utredningen att den lokala 

säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk på sikt kunde avvecklas. Utredningen 

föreslog också att nämnderna borde byta namn och benämnas lokala insynsnämnder för 

att bättre avspegla nämndernas verksamhet. Vidare ansåg utredningen att nämndernas 

geografiska upptagningsområde borde breddas då strålsäkerhets- och beredskaps-

information är inte enbart en angelägenhet för boende i den kommun inom vars 

kommungräns den aktuella anläggningen är belägen, utan även omkringliggande 

kommuner berörs av dessa frågor. Ytterligare förslag var att nämnderna borde öppnas upp 

för andra aktörer än politiska företrädare och att SSM borde få en tydligare och starkare 

roll i nämnderna. 

 

Utredningen remitterades av Miljödepartementet under 2011 och bl.a. SSM, kärnkrafts-

kommunerna och de lokala säkerhetsnämnderna inkom in remissvar. 

4. Genomförande 
För att sprida information om uppdraget bland externa intressenter skickade SSM ut ett 

informationsbrev den 14 mars. I brevet redogjordes för uppdragets planerade 

genomförande och hänvisningar gjordes även till STRÅLSÄKERHET – gällande rätt i ny 

form (SOU 2011:18) och de nya beredskaps- och planeringszonerna som gäller från och 

med 1 juli 2022.  

 

Myndigheten genomförde under perioden den 20 april till den 29 april 2022 digitala 

möten med samtliga nämndordföranden. Under dessa möten diskuterades förslagen i 

strålsäkerhetsutredningen från 2011, övergripande vad som hänt nationellt inom det 

kärntekniska området, vad som bör utgöra grunden för att en lokal säkerhetsnämnd ska 

inrättas, eventuella behov av förändringar i nämnderna med anledning av de nya 

beredskapszonerna, eventuella generella behov av förändringar i nämndernas arbetssätt, 

organisation samt styrning och uppföljning.  

 

SSM deltog vid styrelsemöte med Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) den 6 

maj 2022 och gav då information om uppdragets status. Myndigheten har även vid ett 

flertal tillfällen haft kontakt med samordnare Ted Lindquist vid KSO för att få del av 

underlag och annan information.  

 

SSM har bl.a. begärt ut nämndernas och berörda kommuners remissvar på betänkandet 

SOU2011:18 från Miljödepartementet. 

 

Myndigheten har från berörda kommuner (Östhammar, Nyköping, Oskarshamn, Varberg, 

Kävlinge) efterfrågat en ekonomisk redovisning för de senaste fem åren (2016-2021). Av 

den ekonomiska redovisning skulle det även framgå hur kommunerna hanterar eventuella 

under- eller överskott i nämnderna över tid. 

 

Den 11 maj 2022 publicerade SSM en informationsfilm om uppdraget på sin webbplats 

och på Youtube. En öppen inbjudan om att ta del av filmen och att skicka in frågor eller 

synpunkter inför publiceringen skickades ut ca två veckor innan via myndighetens digitala 

kanaler. Filmen fanns tillgänglig under 14 dagar. 

 

Myndigheten har även haft kontakt med tjänstemän vid Västerås stad om bakgrunden till 

etableringen av den informationsgrupp som finns sedan en längre tid och om hur 

informationsgruppen arbetar i dag. 
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Under uppdragets genomförande har ansvariga för uppdraget inom SSM haft två 

avstämningsmöten med tjänstemän på Miljödepartementet. 

5. Nämndernas uppdrag och styrning 
De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter. Nämndernas uppdrag 

framgår av förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid 

kärntekniska anläggningar. Av förordningen framgår att nämnderna ska utöva en sådan 

insyn som avses i 19-21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

 

Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt 

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den 

anläggning som nämnden är utsedd för, 

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som 

har utförts eller planeras vid anläggningen, 

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid 

anläggningen, 

4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och 

beredskapsplaneringen, och 

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala 

planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av 

beredskapen mot kärnenergiolyckor.  

 

Den lokala säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana 

utredningar som behövs för att nämnden ska kunna bedöma betydelsen av vidtagna eller 

planerade kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid den kärntekniska 

anläggningen.  

 

Nämnderna består av högst 13 ledamöter och en sekreterare. Ordförande och övriga 

ledamöter utses av regeringen för en tid av högst fyra år. Av ledamöterna utses högst tio 

efter förslag av den kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen och högst tre 

efter förslag av andra kommuner som i förekommande fall till någon del omfattas av den 

inre beredskapszon som bestämts för anläggningen. Ledamöterna bör vara bosatta i den 

kommun som föreslagit dem. För ordföranden och varje annan ledamot utses på samma 

sätt en ersättare. 

 

Senast den 1 mars varje år ska den lokala säkerhetsnämnden lämna en berättelse om 

verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen. 

 

Enligt 11 § i förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid 

kärntekniska anläggningar framgår att nämnderna har vissa undantag från myndighets-

förordningen (2007:515) och enligt Ekonomistyrningsverkets myndighetsregister2 ingår 

inte de lokala säkerhetsnämnderna i den statliga redovisningsorganisationen. 

 

De lokala säkerhetsnämndernas verksamhet finansieras över SSM:s ramanslag 3:1, 

anslagsposten 3 Kärnteknisk verksamhet. Enligt regleringsbrev ska medel för de lokala 

säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk 

samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas från anslagsposten. Medlen ska 

betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får uppgå till högst 400 000 kronor per 

nämnd. 

                                                      
2 Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 

https://www.esv.se/myndigheter/
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Tillståndshavarnas skyldigheter 
För att de lokala säkerhetsnämnderna ska kunna inhämta information och ställa samman 

materialet för information till allmänheten krävs att tillståndshavarna för den kärntekniska 

anläggningen lämnar en så fullständig redovisning som möjligt. Tillståndshavarna har 

därför enligt kärntekniklagen en skyldighet att ge den lokala säkerhetsnämnden insyn i 

säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen. Tillståndshavaren ska på begäran av 

nämnden lämna upplysningar och låta nämnden ta del av tillgängliga handlingar i detta 

syfte. Tillståndshavaren är likaså skyldig att ge nämnden tillträde till och förevisa 

anläggningar eller platser, om det behövs och tillträdet är förenligt med gällande 

säkerhetsföreskrifter. 

SSM:s roll 
Representanter för myndigheten medverkar i nämndernas möten när myndigheten blir 

kallad. Myndigheten informerar då om de ärenden som rör strålsäkerheten vid berörda 

anläggningar, särskilt resultat från tillsynen genom den samlade strålsäkerhetsvärderingen 

av en tillståndshavares verksamhet och anläggningar. Information ges också om större 

tillsynsärenden vid t.ex. säkerhetshändelser eller som relaterar till avfallshantering och 

utsläpp. SSM har också återkommande informerat om de större tillståndsprövningar som 

pågår, främst avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle samt 

utbyggnaden av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) för att ta emot 

rivningsavfall från reaktorer. SSM har under senare tid i ökad omfattning också informerat 

om myndighetens tillsyn av avvecklingen av reaktorer. 

Länsstyrelsernas roll 
Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret för krisberedskapen i respektive län 

och ska enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap vara en 

sammanhållande länk mellan lokala och nationella aktörer vid en krissituation. Läns-

styrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala län medverkar regelbundet i de lokala 

säkerhetsnämndernas möten. 

6. De lokala säkerhetsnämnderna 
Nedan redovisas de fem lokala säkerhetsnämnderna som finns inrättade i dag. Kortfattat 

beskrivs nämndens organisation och berörda tillståndshavare. Dessutom redovisas en 

översiktlig genomgång av nämndernas verksamhetsberättelser för åren 2017-2021 samt en 

beskrivning av informationsgruppen som finns vid Bränslefabriken i Västerås. 

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk 
Nämnden består av sju ledamöter och ersättare. Samtliga är politiker i Kävlinge kommun. 

 

Berörda företag med kärntekniska anläggningar är Barsebäck Kraft AB (BKAB). BKAB 

deltar regelbundet med information på nämndens möten. 

 

Barsebäcks kärnkraftverk är ett permanent nedlagt kärnkraftverk. De två reaktorerna togs 

ur drift 1999 respektive 2005. Kraftverket började rivas 2016 och ska enligt plan vara 

jämnat med marken omkring 2030. 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 
Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i Ringhals närområde, dvs. 

Varberg, Kungsbacka och Mark. Regeringen utser representanter för kommunerna inom 
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Ringhals inre beredskapszon, dvs. från Varberg och Kungsbacka. Därutöver har nämnden 

rätt att adjungera ledamot från Marks kommun. Nämnden består totalt av elva ledamöter, 

varav sju ledamöter från Varberg, tre från Kungsbacka och en från Mark samt ersättare till 

dessa. 

 

Berörda företag med kärntekniska anläggningar är Ringhals AB (RAB) avseende Ringhals 

kärnkraftverk, varav två reaktorer är i drift och två är permanent avställda. Företaget deltar 

regelbundet med information på nämndens möten. 

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk 
Nämndens sju ledamöter och ersättare representeras av kommunpolitiker i Oskarshamns 

kommun. 

 

Berörda företag med kärntekniska anläggningar är Oskarshamn kraftgrupp AB (OKG 

avseende Oskarshamn kärnkraftverk och Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) 

avseende det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) samt planerad 

anläggning för inkapsling av använt kärnbränsle. OKG deltar regelbundet med 

information på nämndens möten liksom när så är aktuellt även SKB. 

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark 
Ledamöterna utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Östhammars och 

Tierps kommuner. Samtliga 13 ledamöter och deras ersättare är kommunpolitiker från de 

två kommunerna. 

 

Berörda företag med kärntekniska anläggningar i Forsmark är Forsmarks kraftgrupp AB 

(FKA) avseende Forsmarksreaktorerna och Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) 

avseende SFR samt planerad anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Båda 

företagen deltar regelbundet med information på nämndens möten. 

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik 
Nämndens ledamöter representeras av sju ledamöter med ersättare från Nyköpings 

kommun. 

 

Berörda företag med kärntekniska anläggningar vid Studsvik är Studsvik Nuclear AB, AB 

SVAFO och Cyclife AB, med anläggningar för materialprovning, forskning och 

avfallshantering m.m. Vid nämndens sammanträden deltar regelbundet representanter från 

företagen. 

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 - 2021 
En genomgång av de lokala säkerhetsnämndernas verksamhetsberättelser för åren 2017 till 

2021 ger vid handen att nämnderna normalt genomför fyra protokollförda möten per år. 

Under pandemiåren 2020 och 2021 har möten fått ställas in eller genomföras som 

videomöten. Protokoll och annat material från nämndernas möten finns på den ansvariga 

kommunens webbplats. 

 

Vid varje sammanträde lämnar företrädare för de kärntekniska anläggningarna aktuell 

information om verksamheten, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som 

kan vara av värde för nämnden. SSM deltar regelbundet med informationsföredragningar, 

i vissa fall har myndigheten inte kunnat delta men lämnat underlag inför mötet. Även 

länsstyrelsen deltar regelbundet i nämndernas möten. 
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Vissa nämndmöten hålls öppna för allmänheten. Flera nämnder genomför också 

informationsmöten för allmänheten i vilket även företrädare för anläggningen och 

länsstyrelsen deltar. Information ges också på kommunernas webbsidor. 

 

Nämnderna genomför studiebesök på de berörda anläggningarna och på andra 

kärntekniska anläggningar. Vissa studiebesök samordnas med andra lokala 

säkerhetsnämnder. Även internationella studiebesök genomförs, t.ex. vid planerade 

slutförvarsanläggningar i Finland (2018) och gemensamt mellan flera nämnder vid 

anläggningar som förbereds för avveckling i Tyskland (2017). 

 

Nämnderna deltar med representanter i kärnkraftskommunernas samarbetsorgan KSO:s 

möten samt även i möten för erfarenhets- och kunskapsutbyte i det europeiska nätverket 

för kärnkraftskommuner GMF (Group of Municipalities with nuclear Facilities). Under 

perioden har nämndledamöter deltagit vid GMF:s årsmöten (fysiskt och digitalt) samt 

även t.ex. vid ett dialogmöte mellan kärnkraftskommuner i England. 

 

Utbildningsprogram genomförs för nämndernas ledamöter i grundläggande frågor på 

kärnteknik- och strålskyddsområdet, inom ramen för samarbetsorganet KSO.  

 

I övrigt redovisar flera nämnder att remissyttranden lämnats till myndigheter och 

regeringen i ett antal frågor som berör den kärntekniska verksamheten i kommunerna. 

 

De lokala säkerhetsnämndernas direkta kostnader utgörs främst av arvoden samt utgifter i 

samband med studieresor och informationsverksamhet. Flera nämnder anger att nämndens 

ekonomiska redovisning årligen granskas av ansvarig kommuns auktoriserade revisorer. 

Kommunen anlitas även i övrigt för sekretariat, arkiv och bokföring m.m. 

Informationsgrupp för Bränslefabriken i Västerås 
I slutet av 1980-talet, efter olyckan i Tjernobyl, bildades efter beslut i kommunfullmäktige 

en informationsgrupp som en koppling mellan nuvarande Westinghouse och Västerås 

stad. Uppdraget att ingå i gruppen gick till miljönämndens ordinarie ledamöter. 

Informationsgruppen har sedan dess träffats en gång per år. Syftet med informations-

gruppen är att ge nämndledamöterna och därmed allmänheten insyn i Westinghouse 

verksamhet. Förutom representanter för Västerås stad och företaget deltar också SSM och 

Länsstyrelsen i Västmanland vid mötena. På dagordningen finns stående punkter där 

Westinghouse berättar om säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen samt 

information om deras beredskap.  

 

SSM och länsstyrelsen berättar om de tillsynsinsatser som har genomförts under året samt 

om eventuella avvikelser och hur de har hanterats. Westinghouse har som rutin att, 

förutom tillsynsmyndigheterna, även meddela miljö- och konsumentnämnden om det 

skulle inträffa någon händelse som kan ha betydelse för allmänheten. 

 

SSM uppfattar att Västerås stad bedömer att nuvarande ordning med en etablerad 

informationsgrupp är fullt tillräcklig för att säkra allmänhetens tillgång till information om 

det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen. 

 

Redovisningen ovan utgår ifrån en skrivelse som Västerås lämnade in till SSM under 2019 

i samband med redovisning av ett annat regeringsuppdrag3. SSM har under 2022 haft 

kontakt med ansvarig tjänsteman inom Västerås stad i frågan. 

                                                      
3 Slutrapport avseende förslag på ändringar i Strålskyddslagen, Diarienr SSM2018-2482. 
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7. Omvärldsförändringar 

Förändringar i den kärntekniska verksamheten 
Flera omvärldsförändringar har skett sedan de lokala säkerhetsnämnderna infördes i 

början av 1980-talet. Utöver reaktorerna i Barsebäck och Ågesta, som tidigare ställts av, 

har sedan 2015 ytterligare två reaktorer i Oskarshamn och två reaktorer i Ringhals tagits 

ur drift och permanent ställts av. Inget bestrålat bränsle finns kvar i anläggningarna och 

mer omfattande avvecklingsåtgärder har påbörjats. Forskningsreaktorn R2 i Studsvik är i 

slutskedet av sin avveckling. 

 

Slutförvar och omhändertagande av kärnavfall, och radioaktivt avfall från icke-

kärntekniska anläggningar har varit och kommer att fortsätta vara aktuella frågor under en 

lång tid framåt. I augusti 2021 beslutade regeringen att tillåta en kapacitetsökning i Clab 

och i januari 2022 beslutade regeringen att bevilja SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att 

uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. 

 

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya beredskaps- och planeringszoner vid de 

kärntekniska anläggningarna. Se mer under kapitel 8. 

 

Den pågående klimat- och miljöutvecklingen, tillsammans med det spända geopolitiska 

läget, driver frågan om energiomställning. Många länder ser sig om efter andra sätt att 

trygga energiförsörjningen än genom fossila bränslen. Diskussionen om nya modeller av 

kärnkraftverk pågår intensivt och stort intresse finns för det som kallas små modulära 

reaktorer (SMR). Samtidigt som det sker en förändring i val av bränslen, från fossila till 

förnybara, ökar elektrifieringen vilket medför ytterligare krav på en ökad och hållbar 

energiproduktion. Enligt SSM finns det i dag ett ökat intresse för ny kärnkraft, oberoende 

av om det rör nybyggnation av SMR eller mer konventionella reaktortyper eller långtids-

drift av den befintliga reaktorparken. 

EU- och internationella krav 
Genom bestämmelserna om offentlig insyn i 19–21 §§ i kärntekniklagen införlivas krav 

som återfinns i såväl EU-direktiv som internationella konventioner. Krav på allmänhetens 

insyn i kärntekniska verksamheter finns i direktiv 2009/71/Euratom, med ändring genom 

direktiv 2014/87/Euratom, om upprättande av ett gemenskapsramverk för säkerhet vid 

kärntekniska anläggningar (kärnsäkerhetsdirektivet) samt i direktiv 2011/70/Euratom om 

inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall (kärnavfallsdirektivet). 

 

Av det ändrade kärnsäkerhetsdirektivet har kravet på medlemsstaterna att säkerställa att 

information när det gäller kärnsäkerheten görs tillgänglig för arbetstagare och allmänhet 

utvecklats, vilket framgår under direktivets artikel 8 om öppenhet och insyn, pkt. 1-2: 

 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att nödvändig information om kärnsäkerheten vid 

en kärnteknisk anläggning och om tillsynen av denna görs tillgänglig för arbets-

tagare och allmänhet, med särskild hänsyn till lokala myndigheter, befolkning och 

berörda personer i närheten av en kärnteknisk anläggning, Denna skyldighet in-

begriper säkerställande av att den behöriga tillsynsmyndigheten och tillstånds-

havarna, inom sina respektive ansvarsområden, inom ramen för sin 

kommunikationspolicy tillhandahåller  

a) information om normala driftsförhållanden vid kärntekniska anläggningar 

till arbetstagare och allmänhet, samt  
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b) snabb information vid incidenter och olyckor till arbetstagare och 

allmänhet och till behöriga tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater i 

närheten av den kärntekniska anläggningen.  

2. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i enlighet med relevant 

lagstiftning och internationella instrument, förutsatt att detta inte äventyrar andra 

överordnade intressen, såsom säkerhetsskydd, i enlighet med nationell lagstiftning 

eller internationella instrument.  

 

Kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom handlar om att säkerställa en ansvarsfull och säker 

hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Syftet är att undvika att lägga 

orimliga bördor på framtida generationer. Enligt direktivet ska medlemsstaterna sörja för 

lämpliga nationella arrangemang för en hög säkerhetsnivå vid hanteringen av använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall i syfte att skydda arbetstagarna och allmänheten mot de 

faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Medlemsstaterna ska också garantera 

att allmänheten får nödvändig information och kan delta när beslut fattas om hanteringen 

av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till 

säkerhetsfrågor och frågor som rör skydd av information. De närmare bestämmelserna om 

insyn framgår av direktivets artikel 10.  

 

Även internationella konventioner innehåller krav på allmänhetens insyn i kärntekniska 

verksamheter. Genom kärnavfallskonventionen (Joint Convention on the Safety of Spent 

Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) erkänner 

medlemsstaterna vikten av att hålla allmänheten informerad i frågor som rör säkerheten 

vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Av konventionens artikel 6 och 

13 framgår specifikt att medlemsländerna vid lokalisering av anläggningar för hantering 

och slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ska vidta lämpliga åtgärder för 

information till allmänheten. 

 

Den kommunala nivåns möjlighet till insyn och deltagande i de kärntekniska 

anläggningarnas säkerhetsarbete genom den lokala säkerhetsnämnden bidrar även till att 

uppfylla den s.k. Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande 

i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.  

8. Nya beredskapszoner 
SSM redovisade 2017, i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SB, Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Södermanlands, Västmanlands och 

Skånes län samt Lunds kommun och Räddningstjänsten Syd, ett uppdrag till regeringen 

där myndigheten föreslog nya beredskapszonerna för verksamheter med joniserande 

strålning4. Regeringen beslutade i maj 2020 om en ny förordning (2003:789) om skydd 

mot olyckor i enlighet med myndighetens förslag. Regeringens beslut om nya beredskaps- 

och planeringszoner ska vara implementerade i beredskapsplaneringen senast den 1 juli 

2022. 

Beredskapskategorier som grund 
IAEA:s krav inom beredskapsområdet utgår från vilka konsekvenser en verksamhet eller 

aktivitet kan ge upphov till vid en radiologisk nödsituation. Kraven på beredskap är mer 

omfattande ju högre risk en viss verksamhet eller aktivitet förknippas med. Händelser i en 

verksamhet eller aktivitet som kan leda till radiologiska nödsituationer ska identifieras och 

analyseras samt klassificeras i en beredskapskategori beroende på bedömda konsekvenser. 

 

                                                      
4 SSM2015-4786, Regeringsbeslut - Uppdrag om översyn av beredskapszoner 
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Kärnteknisk verksamhet och kärntekniska anläggningar definieras i lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet. Enligt SSM:s föreskrifter om beredskap vid kärntekniska 

anläggningar kategoriseras anläggningar som beredskapskategori I, II och III utifrån de 

olika krav på beredskap som ställs.  

 

SSM har klassificerat kärnkraftverk i drift, dvs. Ringhals, Forsmark och Oskarshamn, i 

beredskapskategori I. Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås och det centrala mellan-

lagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn är placerade i beredskapskategori II.  

 

SSM har i samband med översynen av beredskapszoner sett över kategoriseringen för de 

kärntekniska anläggningarna på Studsviksområdet och beslutat att ingen av dessa ska 

tillhöra beredskapskategori II enligt myndighetens föreskrifter. För samtliga de kärn-

tekniska anläggningarna i Studsvik, Barsebäck och övriga avställda reaktorer utan 

kvarvarande bestrålat bränsle samt SFR i Forsmark gäller att dessa antingen är placerade i 

kategori III eller inte alls, dvs. utgör ingen eller liten risk för påverkan på omgivningen 

och att det därmed inte finns ett behov av att upprätthålla eller inrätta beredskapszoner. 

 

SSM har klassificerat den icke-kärntekniska anläggningen European Spallation Source 

ERIC (ESS) i Lund i beredskapskategori II.  

Kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals 
Kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals har införts en inre 

beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på fem kilometer och en yttre 

beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer. I beredskapszonerna ska 

det finnas en planering för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 

Information och jodtabletter ska delas ut i förväg och varning till allmänheten ska 

förberedas. Planen för utrymning av allmänheten i beredskapszonerna ska möjliggöra att 

utrymning av den inre beredskapszonen kan prioriteras framför utrymning av den yttre. 

Kring kärnkraftverken införs även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 

100 kilometer. I planeringszonen ska det finnas en planering för utrymning som bygger på 

underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för inomhusvistelse 

och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter. 

Kärnbränslefabriken i Västerås 
Nuvarande beredskapszon som sträcker sig cirka 700 meter från kärnbränslefabriken i 

Västerås blir kvar med mindre justeringar. Inom beredskapszonen ska varning förberedas 

och det ska finnas en planering för inomhusvistelse. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

beslutande i oktober 2018 om en ny beredskapsplan med en uppdaterad beredskapszon 

runt kärnbränslefabriken i Västerås. Runt kärnbränslefabriken i Västerås kan det inte 

uppstå någon markbeläggning i samband med olyckor som motiverar en planeringszon. 

Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) 
Kring Clab i Oskarshamn införs en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 2 

kilometer. Inom planeringsavståndet ska det finnas en planering för utrymning som 

bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen. Runt Clab kan det inte 

uppstå stråldoser i samband med olyckor som motiverar en beredskapszon. 

De kärntekniska verksamheterna på Studsviksområdet 
Det finns inte längre behov av beredskapszoner kring de kärntekniska verksamheterna på 

Studsviksområdet. 



 Sida 14 (27) 
 Dokumentnr: SSM2022-433-1 

   
  

 

European Spallation Source ERIC (ESS) 
SSM har föreslagit att det ska införas en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 

700 meter kring ESS. Inom beredskapszonen ska varning av befolkningen förberedas och 

det ska finnas en planering för inomhusvistelse. Myndighetens bedömning är att det i 

samband med eventuella olyckor på ESS inte kan uppstå någon markbeläggning utanför 

anläggningsområdet som motiverar den typ av planeringsavstånd som myndigheten 

förslagit kring kärnkraftverken och Clab i Oskarshamn. Lunds kommun har i samråd med 

Räddningstjänsten Syd, SSM och MSB fattat beslut om en beredskapszon i enlighet med 

SSM:s rekommendationer. 

9. Analys 
Det finns mot bakgrund av ovan beskrivna omvärldsförändringar anledning att se över de 

lokala säkerhetsnämndernas uppdrag med avseende på ändamålsenlighet i förhållande till 

de krav som ställs på allmänhetens möjlighet till insyn i verksamheter med strålning och 

med beaktande verksamheternas risker. 

 

SSM vill understryka att nämnderna har fyllt en viktig roll sedan de inrättades och att 

myndigheten ser att nämnderna också fortsättningsvis kan ha en viktig roll. Sedan 

några år förs det en diskussion i samhället dels om kärnkraftens framtid och 

utveckling, dels om hanteringen av kärnavfall och slutförvar. Det pågår även 

nybyggnation av anläggningar med strålningsrelaterad verksamhet, liksom 

planerade/projekterade kärntekniska anläggningar, med utgångspunkt i forsknings- 

och energisektorn. Byggnationen av, och även projekteringen av sådana typer av 

anläggningar, ställer erfarenhetsmässigt höga krav på lokal och regional förankring. 

De lokala säkerhetsnämnderna har troligen historiskt varit en god grund för det, och 

bör enligt SSM även vara det i framtiden. 

 

Det finns således ett fortsatt behov av en struktur för insyn vid kärntekniska 

anläggningar. Det innebär dock inte att SSM menar att det bör finns statliga nämnder 

vid samtliga anläggningar. Nedan redovisar myndigheten sin analys. 

Grund för inrättande och upprätthållande av nämnder 
Utgångspunkten för behovet av insyn genom särskilda nämnder vid kärntekniska 

anläggningar bör vara verksamhetens möjliga allvarliga konsekvenser för omgivningen, 

dvs. för påverkan på människa och miljön utanför anläggningens verksamhetsområde. 

Sådan påverkan är möjlig vid en nukleär eller radiologisk olycka under driften av 

anläggningen eller orsakat av en antagonistisk händelse. Insyn i och möjlighet att 

informera kommunens medborgare om frågor som rör planeringen av beredskapen mot 

olyckor, särskilt kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed 

styrande för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna bakgrund är indelningen i 

beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en lämplig grund för att inrätta, 

upprätthålla eller avsluta lokala säkerhetsnämnder.  

 

Anläggningar i beredskapskategori I och som därmed aktualiserar ett behov av lokal 

säkerhetsnämnd omfattar reaktorer i drift i Oskarshamn (O3), Forsmark (F1, F2, F3) och 

Ringhals (R3, R4). 

 

Under förutsättning att inga ytterligare beslut om avveckling fattas, kommer det finnas 

minst en reaktor i drift på respektive kärnkraftverk i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark 

fram till mitten av 2040-talet, vilket innebär ett behov av beredskapsplanering kring 
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respektive kärnkraftverk i åtminstone 25 år till. De nya beredskapszonerna för kärn-

kraftverk innebär att den inre beredskapszonen i samtliga fall helt ligger i den kommun 

anläggningen tillhör. För Forsmarks kärnkraftverk berörs Östhammars och Tierps 

kommuner av den yttre beredskapszonen. För Ringhals kärnkraftverk berörs Varberg och 

Kungsbacka kommuner samt till del Marks kommun. För Oskarshamns kärnkraftverk och 

Clab berörs Oskarshamns kommun och till del Västerviks och Borgholms kommuner. 

 

SSM menar att enbart det faktum att en kärnteknisk anläggning klassas inom beredskaps-

kategori II eller III inte måste innebära att en lokal säkerhetsnämnd ska inrättas. De 

kärntekniska anläggningarna Clab och SFR samt det planerade slutförvaret i Forsmark, får 

dock anses vara av ett sådant samhälleligt intresse att de bör vara en del av nämndernas 

verksamhet. Eftersom det av andra skäl föreslås inrättas en nämnd i dessa anläggningars 

närhet talar det för att dessa anläggningar bör omfattas av berörda nämnders verksamhet. 

 

Vad gäller kärnbränslefabriken anser Västerås stad att nuvarande ordning med lokalt 

initiativ om informationsgrupp bestående av representanter från miljö- och 

konsumentnämnden och Westinghouse samt med deltagande från SSM och länsstyrelsen i 

Västmanland är väl fungerande. SSM gör ingen annan bedömning och ser inga skäl till att 

det behöver införas någon annan lösning. 

 

I dagsläget anser inte SSM att det bör inrättas en lokal säkerhetsnämnd för ESS-

anläggningen då den inte är en kärnteknisk anläggning och då anläggningen har en 

kategori II-klassning. Ett inrättande av en lokal säkerhetsnämnd för en icke-kärnteknisk 

anläggning skulle föranleda en förändring av förordningen (2007:1054) för lokala 

säkerhetsnämnder och även troligen nya skrivningar i strålskyddslagen motsvarande 19-21 

§§ i kärntekniklagen. 

 

SSM menar att flera av de kommuner som har en kärnteknisk anläggning eller en 

anläggning med joniserande strålning med beredskapszon bör inrätta något som motsvarar 

den informationsgrupp som sedan en lägre tid finns inom Västerås stad för 

Bränslefabriken. 

Nämndernas uppdrag 
Som framgår ovan bör insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om 

frågor som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt kärnkraftsolyckor, vara 

nämndens primära uppgift och därmed styrande för inrättandet av en lokal säkerhets-

nämnd. 

 

Med stöd i denna uppgift finns även förutsättningar att t.ex. följa omgivningskontrollen i 

övrigt vid anläggningen liksom att få information om planerad kommande kärnteknisk 

verksamhet, t.ex. etableringen av en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett 

slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

 

Annat behov av insyn och öppenhet med avseende på strålsäkerheten, prövning av nya 

kärntekniska anläggningar, avveckling av kärntekniska anläggningar och transporter av 

radioaktiva ämnen utanför de lokala säkerhetsnämndernas upptagningsområde får hanteras 

av berörda myndigheter och kommuner genom de mekanismer som redan finns för tillsyn, 

samråd vid prövningar, remisser, beredskapssamordning, m.m. 

 

Representationen i nämnderna har sedan dess inrättande utgjorts av lokalt förtroendevalda. 

SSM har övervägt frågan om en förändrad representation i nämnderna, men kommit fram 

till att förorda att dagens system med att representationen i nämnderna utgörs av lokalt 

förtroendevalda bör kvarstå av följande skäl.  
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- De förtroendevalda är allmänhetens ombud och representerar medborgarna. 

Via de förtroendevalda finns förutsättningar för en bred medborgerlig insyn i 

verksamheten.  

- De förtroendevalda är lämpliga representanter att ta emot information från 

tillståndshavarna om t.ex. säkerhets- och strålskyddsarbete vid 

anläggningarna. 

- De förtroendevalda har goda förutsättningar att via flera olika kanaler svara 

för att informationen från tillståndshavarna i bearbetad form kan föras vidare 

till medborgare, organisationer m.fl. på det lokala planet. 

 
Det ovan förutsätter dock att nya ledamöter fortsättningsvis ges möjlighet att få utbildning 

via KSO och att nämnderna ytterligare arbetar för att återkommande eller tillfälligtvis 

bjuda in representanter för andra myndigheter och organisationer till sina möten (se 

nedan). 

 

När SSM övervägt frågan om en bredare representation i de lokala säkerhetsnämnderna 

har myndigheten tittat på och jämfört med några andra typer av statliga nämnder och råd 

med en bredare representation (t.ex. insynsråd vid enrådighetsmyndigheter och statliga 

nämnder). SSM har vid jämförelser inte funnit motiv till att förorda någon förändring 

avseende de lokala säkerhetsnämndernas representation. De nämnder och råd som 

jämförts med har andra uppgifter, mandat och roller som motiverar en bred representation. 

Övriga aktörer 
Tillståndshavarens skyldighet att tillhandhålla information och möjliggöra insyn är 

ändamålsenligt reglerad och i praktiken väl fungerande. Genom tillsynsmyndighetens 

deltagande på nämndernas möten säkerställs att en oberoende part med insyn i 

verksamheten på ett sakligt sätt kan värdera och komplettera tillståndshavarens 

information till nämnden.  

 

SSM:s engagemang vid de lokala säkerhetsnämndernas möte är viktigt och efterfrågat av 

nämnderna. Myndighetens ambition har varit att delta minst en gång per år per nämnd. 

Bedömningen är att SSM ytterligare kan prioritera sitt deltagande vid nämndernas möten 

för att objektivt informera om tillståndshavarens strålsäkerhetsarbete, resultat av olika 

tillsynsåtgärder och uppföljningar av dessa. Myndigheten bör regelbundet bistå 

säkerhetsnämnderna med lokalt anpassad information om genomförda tillsynsåtgärder. 

 

De lokala säkerhetsnämnderna är en viktig funktion för att regelbundet kunna säkerställa 

en insyn i säkerhetsarbetet på de kärntekniska anläggningarna. Hur väl den lokala insynen 

i säkerhetsarbetet fungerar är kopplat till både nämndledamöternas förståelse för 

anläggningarnas verksamhet, men även hur informationen från anläggningsföreträdarna 

delges. En utvecklad struktur för hur information från anläggningarna bör delges 

nämnderna bedömer SSM skulle vara till gagn för både mötenas kvalitet men även hur 

information om säkerhetsarbetet ska kunna föras vidare till allmänhet och organisationer. 

En utvecklad och stödjande struktur skulle t.ex. kunna innehålla information rörande 

ledning, styrning och organisation av den kärntekniska verksamheten, beredskap för 

haverier, utredning av händelser, erfarenhetsåterföring samt extern rapportering, m.m. 

SSM avser att, i samarbete med nämnderna och tillståndshavarna, utarbeta en struktur som 

kan utgöra en gemensam grund för den information som anläggningsföreträdarna löpande 

ska delge nämnderna. 

 

SSM menar att länsstyrelsernas engagemang och deltagande i nämndernas möten är 

fortsatt viktigt att upprätthålla mot bakgrund av länsstyrelsernas samordnande 
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beredskapsansvar. Det vore enligt SSM önskvärt om länsstyrelserna, om möjligt av 

resursskäl, skulle kunna delta även vid möten med nya kommunala 

nämnder/informationsgrupper som eventuellt kan komma att inrättas framöver. 

 

Som framgår ovan kan lokala ideella organisationer inbjudas att delta vid öppna möten 

med nämnderna.  

 

Regionerna är en viktig del i kärnenergiberedskapen och SSM har sett ett ökat 

engagemang för kärnenergiberedskapen från regionerna vilket myndigheten uppfattar som 

mycket positivt. SSM menar därför att nämnderna vid vissa tillfällen bör bjuda in 

representanter från berörda regioner till att delta vid ett möte med nämnden. Även berörda 

räddningstjänster kan med fördel återkommande bjudas in till möten med nämnderna. Det 

är dock viktigt att nämndernas uppdrag inte förändras eller förväxlas med annan ansvarig. 

Nämnderna har inte inget formellt ansvar när det gäller planering för eller samordning vid 

en kärnteknisk olycka, det ansvaret har länsstyrelserna i respektive län. 

Styrning och uppföljning 
Nämndernas benämning är enligt myndigheten missledande. Uppdraget är inte att svara 

för säkerheten utan att utöva allmänhetens insyn över anläggningarnas säkerhets- och 

strålskyddsarbete. Lokal insynsnämnd är en mer rättvisande benämning. Benämningen 

lokala säkerhetsnämnder är dock inarbetat och en sådan ändring kräver ändringar i 

kärntekniklagen. 

 

Myndigheten anser att nämnderna även fortsättningsvis bör utveckla och upprätthålla 

kunskap om strålsäkerheten vid anläggningarna t.ex. genom utbildning och studiebesök i 

samverkan med övriga nämnder och i samverkan med KSO. 

 

Av nämndernas verksamhetsberättelser kan utläsas att den förordningsstyrda uppgiften att 

ge information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om 

säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärn-

energiolyckor, är svårast att uppfylla. De informationsmöten för allmänheten som 

anordnas har svårt att nå ut och väcka intresse. Ett sätt att nå ut kan vara att närvara i 

samband med andra lokala tillfällen som samlar ett större antal av kommuninvånare. Flera 

av nämnderna har genomfört sådana aktiviteter redan. Ett annat sätt att sprida information 

kan vara att nämnderna årligen deltar vid ett möte med kommunfullmäktige och då lämnar 

en samlad information, t.ex. inför avlämnandet av verksamhetsberättelse. Även detta är 

något som vissa av nämnderna genomfört sedan tidigare. Givetvis är det fortsatt viktigt att 

hålla informationen om och från nämnderna uppdaterad på berörda kommuners hemsidor 

också. 

 

Senast den 1 mars varje år ska den lokala säkerhetsnämnden lämna en verksamhets-

berättelse om det senaste budgetåret till regeringen. Genomgången av nämndernas 

verksamhetsberättelser visar att dessa skiljer sig en del. Exempel finns på koncisa 

redovisningar av nämndens möten med avseende på agenda, deltagare och externa 

föredragande liksom av genomförda aktiviteter i form av utbildning, studieresor eller 

informationsmöten för allmänheten. Exempel finns också på redovisningar som mer har 

fokus på att beskriva verksamheten och säkerhetsläget vid de kärntekniska anläggningarna 

än nämndens egen verksamhet enligt uppdrag. SSM och nämnderna bör därför 

tillsammans ta fram en gemensam struktur för hur dessa verksamhetsberättelser ska 

utformas. 

 

Sammantaget ser inte SSM att undantagen från myndighetsförordningen behöver ändras 

eller att nämnderna bör ingå i den statliga redovisningsorganisationen. Det finns dock 
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anledning att göra vissa justeringar i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala 

säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar och även förtydliga villkoren kring 

nämndernas anslag. Skälen för det redovisas nedan. 

 

Nuvarande ordning med upp till 13 ledamöter per nämnd och lika många ersättare ger 

förutsättningar för en bred representation från flera politiska partier i nämnden. Det kan 

dock ifrågasättas om detta är en ändamålsenlig och effektivt ordning. I dagsläget är det 

enbart en nämnd som består av 13 ledamöter, de andra har färre. Det kan enligt 

myndigheten finnas skäl för att minska antalet ledamöter något och därför föreslår SSM 

att nämnderna maximalt bör ha nio ledamöter. Ett visst antal ledamöter (sex) bör tilldelas 

den kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen men det bör även stipuleras 

att ett visst antal ledamöter (tre) ska vara från övriga kommuner som till någon del 

omfattas av den yttre beredskapszonen (25 km). Eftersom de nämnder som föreslås bli 

kvar har relativt liknande förutsättningar bör det kunna vara samma antal för ledamöter 

vid nämnderna. 

 

Myndigheten menar att nämnderna vid behov av ytterligare ledamöter från den egna 

kommunen men kanske framför allt för ledamöter från kommuner inom beredskaps- och 

planeringszonerna (upp till 100 km), kan nyttja möjligheten att adjungera ledamöter. 

 

SSM har svårt att se, likt utredningen från 2011, något reellt behov av ersättare i 

nämnderna. Det bör därför enligt myndigheten övervägas att den möjligheten tas bort. En 

huvuduppgift för nämnderna är att få information från tillståndshavarna och på olika sätt 

föra vidare information bl.a. till allmänheten. Nämnderna fattar relativt få beslut som kan 

anses kräva ersättare vid någon ledamots frånvaro. Enligt 7 § i förordning (2007:1054) 

med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar är nämnden 

beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 

Därför menar myndigheten att inga ersättare behöver utses. Det bör dock utses en vice 

ordförande som kan agera vid tillfällen då ordinarie ordförande inte kan delta. 

 

Sammantaget betalar SSM ut två miljoner kronor per år till de fem lokala säkerhets-

nämnderna, över ett anslag som är finansierat genom de tillsynsavgifter som de 

kärntekniska tillståndshavarna betalar varje år. Det finns anledning att det ställs krav på en 

lämplig och ändamålsenlig hantering och användning av dessa medel utifrån nämndernas 

primära uppdrag att utöva insyn över anläggningarnas säkerhets- och strålskyddsarbete 

och att informera kommunens medborgare om detta. 

 

SSM föreslår att det införs en annan ordning vad det gäller rekvirering av nämndernas 

anslag och uppföljning av dessa. Förslaget är att hela anslaget om 400 tkr per nämnd 

rekvireras från och betalas ut av SSM under januari månad varje år, att en prognos över 

medelsförbrukningen för helåret lämnas in av nämnderna till SSM senaste den 30 

november innevarande år och att eventuella icke förbrukade medel återbetalas till SSM 

senaste den 20 januari följande år.  

 

Flera av nämnderna hanterar så kallade balanserade belopp (dvs. medel från tidigare år 

som inte har förbrukats). Denna situation bedöms av SSM ha uppkommit till följd av att 

det har varit oklart vilken roll myndigheten har haft i att följa upp nämndernas verksamhet 

och då det också förefaller vara oklart hur dessa medel skulle hanteras vid 

nämnderna/kommunerna. De senaste årens begränsande verksamhet med anledning av 

covid-19-pandemin har bidragit till dessa belopps storlek men beloppen fanns redan före 

pandemin. 

 

Som framgår av tabellen nedan har eventuella under- och överskott hanterats olika av 

nämnderna. De flesta av nämnderna har balanserat över- och underskott mellan åren 
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medan Östhammars kommun inte har flyttat med dessa mellan åren utan istället årligen 

hanterat dem inom kommunens resultat. 

 

Lokal säkerhetsnämnd Belopp per den 211231, kr 

Barsebäck 444 812 

Oskarshamn 598 297 

Ringhals 1 261 990 

Studsvik 1 749 229 

Forsmark i.u* 
 

Tabell 1. Balanserade belopp per nämnd. 

* Under- eller överskott för säkerhetsnämnden i Forsmark har inte flyttas mellan åren, dvs. årligt under- eller 

överskott har hanterats inom kommunens resultat. 

 

Nämndernas balanserade belopp bör återbetalas. Vilket belopp som ska anses gälla för 

nämnden i Forsmark behöver tas fram av Östhammars kommun. 

 

Myndigheten föreslår därför, under förutsättning av regeringen inte finner skäl för 

undantag eller beslutar om en annan hantering, att nämndernas belopp ska justeras till noll 

per den 31 december 2022. Medlen bör återbetalas till SSM i början av 2023 varefter 

myndigheten kommer att säkerställa att de återförda medlen kommer berörda 

avgiftskollektiv (tillståndshavare för KKV och ÖKTA) tillgodo. Att denna justering ska 

ske borde kunna hanteras genom att det framgår av myndighetens regleringsbrev för 2023. 

 

I det fall regeringen beslutar att nämnderna för Barsebäck och Studsvik ska avslutas vid 

årets slut eller annan tidpunkt i närtid, men inte att övriga nämnders belopp ska återbetalas 

i närtid, blir det aktuellt att hantera dessa nämnders balanserade belopp. Skulle så bli fallet 

föreslår SSM en hantering enligt ovan. 

 

Skulle förslagen om justering av balanserade belopp och nya villkor för rekvirering och 

återbetalning av anslag av någon anledning inte genomföras är det viktigt att det görs 

tydligt hur nämndernas eventuella under- och överskott ska hanteras. Nämnderna bör 

hantera det på ett likartat sätt.  

 

Mot bakgrund av de förändringar som redovisas ovan ser myndigheten inte några skäl till 

att ändra upplägget med att berörda kommuner fortsättningsvis ges i uppdrag att hantera 

nämnderna administration, redovisning, m.m. 

 

En förändring av vilka lokala säkerhetsnämnder som ska finnas medför att finansieringen 

behöver ses över för att säkerställa att respektive kärnteknisk tillståndshavare belastas med 

rätt tillsynsavgift enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhets-

myndigheten. 

10. Överväganden och förslag 
SSM lämnar följande överväganden och förslag till förändringar i de lokala 

säkerhetsnämndernas indelning, uppdrag och styrning. 

 

Myndigheten föreslår att nämnderna benämns insynsnämnder istället då det anses vara en 

mer rättvisande benämning. 

 

Krav på beredskapszoner bör vara grunden för inrättande och upprätthållande av lokala 

säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar och andra verksamheter med joniserande 
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strålning. Det kan därför enligt SSM övervägas att de lokala säkerhetsnämnderna i 

Barsebäck och Studsvik avslutas. Nämnderna bör i så fall avslutas vid utgången av 2022. 

 

De kärntekniska anläggningarna Clab och SFR samt de framtida slutförsvars-

anläggningarna för använt kärnbränsle (Clink och Kärnbränsleförvaret) föreslås ingå i 

berörda nämnders verksamhet då de anses vara av särskilt samhälleligt intresse. 

 

Därmed skulle följande lokala nämnder finnas från och med den 1 januari 2023: 

- Lokala insynsnämnden för de kärntekniska anläggningarna i Forsmark 

- Lokala insynsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 

- Lokala insynsnämnden för de kärntekniska anläggningarna i Oskarshamn 

 

Lokal insynsnämnd för andra kärntekniska verksamheter anses inte behöva inrättas för 

tillfället. Inte heller vid ESS-anläggningen föreslås det en nämnd. 

 

Enligt SSM bör representationen i de lokala insynsnämnderna fortsättningsvis utgöras av 

lokalt förtroendevalda.  

 

Antalet ledamöter i nämnderna bör minskas enligt SSM och ett maxantal om nio 

ledamöter bör gälla. I de lokala insynsnämnderna bör ett större antal ledamöter (sex) 

representera den kommun i vilken anläggning finns och ett mindre antal ledamöter (tre) 

bör representera övriga kommuner som berörs av anläggningens yttre beredskapszon. Det 

bör vara samma antal ledamöter vid de kvarvarande nämnderna då deras förutsättningar är 

liknande. 

 

SSM föreslår att inga ersättare till ledamöterna utse. Däremot bör en vice ordförande 

utses. 

 

Bedömningen är att SSM ytterligare kan prioritera sitt deltagande vid nämndernas möten 

för att objektivt informera om tillståndshavarens strålsäkerhetsarbete, resultat av olika 

tillsynsåtgärder och uppföljningar av dessa. 

 

SSM avser att, i samarbete med nämnderna och tillståndshavarna, att utarbeta en struktur 

som kan utgöra en gemensam grund för den information som anläggningsföreträdarna 

löpande ska delge nämnderna. 

 

De lokala insynsnämnderna i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn finansieras fortsatt 

med 400 tkr per år. Justeringar av anläggningarnas avgifter behöver därför göras i 

förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Nuvarande 

ordning med finansiering av nämnderna via SSM:s anslagspost 3 Kärnteknisk verksamhet 

och krav på redovisning till regeringen behålls, men med skärpta villkor. De skärpta 

villkoren innebär att nämnderna ska avlämna en prognos över förbrukade medel till SSM 

senaste den 30 november och att medel som inte har förbrukats under året betalas tillbaka 

till SSM senast den 20 januari varje år. 

 

Myndigheten föreslår att nämndernas balanserade belopp ska justeras till noll per den 31 

december 2022 och återföras till SSM. 

 

Nämnderna ska skicka en kopia på sina verksamhetsberättelser till SSM när dessa skickas 

in till regeringen den 1 mars varje år. SSM och nämnderna bör tillsammans ta fram en 

gemensam struktur för hur verksamhetsberättelserna ska utformas. 
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11. Konsekvenser av förslagen 
Vid kärnkraftverken i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark samt vid de kärntekniska 

anläggningarna Clab och SFR samt de kommande slutförvarsanläggningarna för använt 

kärnbränsle bibehålls en oberoende statligt finansierade insyn. 

 

Om de lokala nämnderna i Barsebäck och Studsvik avvecklas kommer det på kort sikt att 

innebära att allmänhetens insyn i verksamheterna vid de kärntekniska anläggningarna i 

Barsebäck och på Studsviksområdet begränsas jämfört med i dag. Huruvida detta i sin 

förlängning kan komma att påverka den allmänna inställningen till kärnteknisk 

verksamhet, såväl lokalt som nationellt, kan inte myndigheten uttala sig om. Dock 

förhåller det sig så att insyn kommer löpande att hanteras av berörda myndigheter och 

kommuner genom de mekanismer som redan finns för tillsyn, samråd vid prövningar, 

remisser, beredskapssamordning, m.m. Utöver det kan enskilda medborgare alltid utnyttja 

möjlighet att begära ut handlingar från tillsyns- och prövningsansvariga myndigheter samt 

berörda länsstyrelser. 

 

SSM menar att de berörda kommunerna kan påverka sin möjlighet till insyn genom att, 

likt hur Västerås stad har arbetat med en informationsgrupp för Bränslefabriken, fatta 

beslut om att skapa någon form av informationsgrupp med de aktuella tillståndshavarna på 

frivillig basis. Detta skulle även kunna vara ett alternativ för Lunds kommun i fråga om 

ESS-anläggningen. För att sådana informationsgrupper ska kunna etableras och långsiktigt 

finnas kvar kräver det beslut och avsättande av resurser, om än begränsade, från dessa 

kommuner. Dessa kommuner behöver även ta ansvar för utbildning rörande kärnteknisk 

verksamhet/motsvarande för dem som kommer att företräda kommunen. Förändringar får 

vissa administrativa och ekonomiska konsekvenser för berörda kommuner. 

 

Vidare innebär förslaget om att avveckla de lokala säkerhetsnämnderna i Barsebäck och 

Studsvik att avgifterna för tillståndshavarna för Barsebäck och Studsviksanläggningarna 

behöver justeras och därmed även ändringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter 

till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid avveckling av dessa nämnder bör de balanserade 

beloppen återbetalas till SSM, vilket i förlängningen påverkar avgifterna för berörda 

avgiftskollektiv (KKV, ÖKTA). Detsamma gäller vid återbetalning av balanserade belopp 

från nämnderna. 

 

Ett namnbyte till insynsnämnd medför förändringar i både lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet och förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder 

vid kärntekniska anläggningar. Dessutom medför namnbytet viss administration av 

kommunernas webbplatser, m.m. Någon särskild informationsinsats, lokalt eller nationellt, 

med anledning av namnbytet anses inte vara behövlig. 

 

För vissa av nämnderna innebär förslaget på representation av ledamöter från kommuner 

som omfattats av den yttre beredskapszonen förändringar jämfört med dagens 

representation och att några kommuner som tidigare inte varit med i nämnderna nu 

kommer att representeras. 

 

Att minska antalet ledamöter och att ta bort ersättare bedöms i begränsad omfattning 

påverka verksamheten vid nämnderna. Med förslagen begränsas kommunernas 

nomineringsarbete delvis och antal beslut från regeringen blir färre (dvs. minskad 

administration för kommun och stat). Dessa förslag kräver justeringar i förordning 

(2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. 

 

En ändrad hantering av nämndernas anslag kräver villkorsändringar av anslagspost 

Kärnteknisk verksamhet i SSM:s regleringsbrev. Dessa villkor kan föras in i 
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myndighetens regleringsbrev för 2023. Ny anslagshantering innebär ett visst 

administrativt arbete för nämnderna och SSM. 

 

Kravet att nämnderna ska skicka sina verksamhetsberättelser på kopia till SSM när de 

redovisar berättelserna för regeringen den 1 mars varje år kräver justeringar i förordning 

(2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. 

Förändringen medför visst administrativt arbete för nämnderna och SSM. 
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12. Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
Riksdagen föreskriver i fråga om lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

att 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 § 

Den som har tillstånd att driva en 

sådan kärnteknisk anläggning som 

avses i 2 § 1 a eller b eller en 

anläggning för framställning, 

hantering, bearbetning, lagring 

eller slutförvaring av kärnämne 

eller kärnavfall ska 

   1. ge den lokala säkerhetsnämnd 

som regeringen bestämmer insyn i 

säkerhets- och strålskyddsarbetet 

vid anläggningen, och 

   2. se till att arbetstagarna och 

allmänheten har tillgång till 

information om säkerheten vid 

anläggningen vid normala 

driftsförhållanden. 

Ytterligare bestämmelser om 

skyldighet att lämna underrättelser 

och information finns i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor 

och i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av den lagen. 
 

Den som har tillstånd att driva en 

sådan kärnteknisk anläggning som 

avses i 2 § 1 a eller b eller en 

anläggning för framställning, 

hantering, bearbetning, lagring 

eller slutförvaring av kärnämne 

eller kärnavfall ska 

   1. ge den lokala insynsnämnd 

som regeringen bestämmer insyn i 

säkerhets- och strålskyddsarbetet 

vid anläggningen, och 

   2. se till att arbetstagarna och 

allmänheten har tillgång till 

information om säkerheten vid 

anläggningen vid normala 

driftsförhållanden. 

Ytterligare bestämmelser om 

skyldighet att lämna underrättelser 

och information finns i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor 

och i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av den lagen. 
 

20 § 

Insynen enligt 19 § första stycket 1 

ska göra det möjligt för den lokala 

säkerhetsnämnden att få 

information om det säkerhets- och 

strålskyddsarbete som har utförts 

eller planeras vid anläggningen och 

ställa samman material för att 

informera allmänheten om detta 

arbete. 

Insynen enligt 19 § första stycket 1 

ska göra det möjligt för den lokala 

insynsnämnden att få information 

om det säkerhets- och 

strålskyddsarbete som har utförts 

eller planeras vid anläggningen och 

ställa samman material för att 

informera allmänheten om detta 

arbete. 
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Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1054) med 
instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska 
anläggningar 
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1054) med instruktion för 

lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar 

att rubriken till förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala 

säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar samt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

och 12 §§ ska ha följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Förordning (2007:1054) med 

instruktion för lokala 

säkerhetsnämnder vid 

kärntekniska anläggningar 

Förordning (2007:1054) med 

instruktion för lokala 

insynsnämnder vid kärntekniska 

anläggningar 

1 § 

De lokala säkerhetsnämnderna vid 

kärntekniska anläggningar ska 

utöva en sådan insyn som avses i 

19–21 §§ lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet 

De lokala insynsnämnderna vid 

kärntekniska anläggningar ska 

utöva en sådan insyn som avses i 

19–21 §§ lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet 

2 § 

Den lokala säkerhetsnämnden ska 

särskilt 

1. följa det kärntekniska 

säkerhets- och 

strålskyddsarbetet, i 

synnerhet vid den 

anläggning som nämnden är 

utsedd för, 

2. inhämta information om det 

kärntekniska säkerhets- och 

strålskyddsarbete som har 

utförts eller planeras vid 

anläggningen, 

3. inhämta information om 

planeringen av beredskapen 

mot kärnenergiolyckor vid 

anläggningen, 

4. ställa samman material för 

information om säkerhets- 

och strålskyddsarbetet och 

beredskapsplaneringen, och 

Den lokala insynsnämnden ska 

särskilt 

1. följa det kärntekniska 

säkerhets- och 

strålskyddsarbetet, i 

synnerhet vid den 

anläggning som nämnden är 

utsedd för, 

2. inhämta information om det 

kärntekniska säkerhets- och 

strålskyddsarbete som har 

utförts eller planeras vid 

anläggningen, 

3. inhämta information om 

planeringen av beredskapen 

mot kärnenergiolyckor vid 

anläggningen, 

4. ställa samman material för 

information om säkerhets- 

och strålskyddsarbetet och 

beredskapsplaneringen, och 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5. svara för information till 

allmänheten, myndigheter 

och institutioner på det 

lokala planet om säkerhets- 

och strålskyddsfrågor samt 

frågor om planeringen av 

beredskapen mot 

kärnenergiolyckor. 

 

5. svara för information till 

allmänheten, myndigheter 

och institutioner på det 

lokala planet om säkerhets- 

och strålskyddsfrågor samt 

frågor om planeringen av 

beredskapen mot 

kärnenergiolyckor. 

 

3 § 

Den lokala säkerhetsnämnden 

får i mån av tillgång på medel låta 

utföra sådana utredningar som 

behövs för att nämnden ska kunna 

bedöma betydelsen av vidtagna 

eller planerade kärntekniska 

säkerhets- eller strålskyddsåtgärder 

vid den kärntekniska anläggningen. 

Den lokala insynsnämnden får i 

mån av tillgång på medel låta 

utföra sådana utredningar som 

behövs för att nämnden ska kunna 

bedöma betydelsen av vidtagna 

eller planerade kärntekniska 

säkerhets- eller strålskyddsåtgärder 

vid den kärntekniska anläggningen. 

4 § 

Den lokala säkerhetsnämnden 

ska senast den 1 mars varje år 

lämna en berättelse om 

verksamheten under det senaste 

budgetåret till regeringen. 

Den lokala insynsnämnden ska 

senast den 1 mars varje år lämna en 

berättelse om verksamheten under 

det senaste budgetåret till 

regeringen. 

En kopia av 

verksamhetsberättelsen ska lämnas 

till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

5 § 

Den lokala säkerhetsnämnden är en 

nämndmyndighet. 

Den lokala insynsnämnden är en 

nämndmyndighet. 

6 § 

Nämnden består av högst tretton 

ledamöter. 

Nämnden består av högst nio 

ledamöter. 

9 § 

  

Ordföranden och övriga ledamöter 

i nämnden utses av regeringen för 

en tid av högst fyra år. 

Av ledamöterna utses högst tio 

efter förslag av den kommun där 

Ordföranden och övriga ledamöter 

i nämnden utses av regeringen för 

en tid av högst fyra år. 

Av ledamöterna utses högst sex 

efter förslag av den kommun där 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

den kärntekniska anläggningen är 

belägen och högst tre efter förslag 

av andra kommuner som i 

förekommande fall till någon del 

omfattas av den inre 

beredskapszon som bestämts för 

anläggningen. Ledamöterna bör 

vara bosatta i den kommun som 

föreslagit dem. 

För ordföranden och varje annan 

ledamot utses på samma sätt en 

ersättare. 

den kärntekniska anläggningen är 

belägen och högst tre efter förslag 

av andra kommuner som i 

förekommande fall till någon del 

omfattas av den yttre 

beredskapszon som bestämts för 

anläggningen. Ledamöterna bör 

vara bosatta i den kommun som 

föreslagit dem. 

För ordföranden utses en 

ersättare. 

10 § 

Den lokala säkerhetsnämnden har 

en sekreterare. 

Den lokala insynsnämnden har en 

sekreterare. 

11 § 

De lokala säkerhetsnämnderna 

omfattas inte av de bestämmelser i 

myndighetsförordningen 

(2007:515) som avser 

1. medverkan i EU-arbetet och 

annat internationellt 

samarbete (7 §), 

2. beslutförhet (15 och 16 §§), 

3. föredragning (20 §), 

4. anställning eller uppdrag 

som ledamot eller 

ordförande (22 §), 

5. myndighetens rätt att 

företräda staten inför 

domstol (27 §), 

6. åtgärder med anledning av 

Riksrevisionens 

årsberättelse (28 §), och 

7. ärendeförteckning (29 §) 

De lokala insynsnämnderna 

omfattas inte av de bestämmelser i 

myndighetsförordningen 

(2007:515) som avser 

1. medverkan i EU-arbetet och 

annat internationellt 

samarbete (7 §), 

2. beslutförhet (15 och 16 §§), 

3. föredragning (20 §), 

4. anställning eller uppdrag 

som ledamot eller 

ordförande (22 §), 

5. myndighetens rätt att 

företräda staten inför 

domstol (27 §), 

6. åtgärder med anledning av 

Riksrevisionens 

årsberättelse (28 §), och 

7. ärendeförteckning (29 §) 

12 § 

Bestämmelser om hur man får 

överklaga nämndens beslut om 

begäran enligt 21 § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet finns i 

24 § samma lag. 

Bestämmelser om hur man får 

överklaga nämndens beslut om 

begäran enligt 21 § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet finns i 

24 § samma lag. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

När ett annat beslut av nämnden 

överklagas, ska skrivelsen med 

överklagandet ställas till den 

myndighet som ska pröva 

överklagandet och ska ha kommit 

in dit inom tre veckor från den dag 

klaganden fick del av beslutet. Om 

skrivelsen kommit in för sent, ska 

myndigheten avvisa den. 

Skrivelsen ska dock inte avvisas, 

om förseningen beror på att 

nämnden har gett klaganden en 

felaktig upplysning om hur man 

överklagar. Skrivelsen ska inte 

heller avvisas, om den har kommit 

in till den lokala säkerhetsnämnden 

inom överklagandetiden 

När ett annat beslut av nämnden 

överklagas, ska skrivelsen med 

överklagandet ställas till den 

myndighet som ska pröva 

överklagandet och ska ha kommit 

in dit inom tre veckor från den dag 

klaganden fick del av beslutet. Om 

skrivelsen kommit in för sent, ska 

myndigheten avvisa den. 

Skrivelsen ska dock inte avvisas, 

om förseningen beror på att 

nämnden har gett klaganden en 

felaktig upplysning om hur man 

överklagar. Skrivelsen ska inte 

heller avvisas, om den har kommit 

in till den lokala insynsnämnden 

inom överklagandetiden 

 

 

 



SSM 2022:07



Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strål-
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Remiss 
 
 
2022-07-12 
M2022/01177 
  

Miljödepartementet 
Kemikalieenheten, Strålsäkerhet och miljöforskning 
Departementssekreterare 
Karin Liljequist 

 

 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder 

(SSM 2022:07) 

Remissinstanser 

1 AB Svafo 

2 Borgholms kommun 

3 Cyclife Sweden AB 

4 Ekonomistyrningsverket 

5 Energiföretagen i Sverige  

6 European Spallation Source ERIC 

7 Falkenbergs kommun 

8 Forsmarks Kraftgrupp AB 

9 Kungsbacka kommun 

10 Kävlinge kommun 

11 Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 

12 Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk 

13 Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk 

14 Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s kärntekniska anläggningar 

15 Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk 

16 Lunds kommun 

17 Länsstyrelsen i Hallands län 

18 Länsstyrelsen i Kalmar län 

19 Länsstyrelsen i Skåne län 
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20 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

21 Länsstyrelsen i Uppsala län 

22 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

23 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

24 Marks kommun 

25 Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

27 Naturskyddsföreningen 

28 Norrtälje kommun 

29 Nyköpings kommun 

30 OKG Aktiebolag 

31 Oskarshamns kommun 

32 Ringhals AB 

33 Studsvik Nuclear AB 

34 Svensk Kärnbränslehantering AB 

35 Sveriges Kärntekniska Sällskap 

36 Tierps Kommun 

37 Varbergs kommun 

38 Västerviks kommun 

39 Västerås kommun 

40 Westinghouse Electric Sweden AB 

41 Women in Nuclear Sverige 

42 Östhammars kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 

31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.ke@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01177 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 



3 (3) 

 
 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Frågor under remisstiden besvaras av Karin 

Liljequist, tel. 08-4058929, e-post: karin.liljequist@regeringskansliet.se 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Charlotta Fred 

Departementsråd 

 

 

 

 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 100 
Dnr KS/2022:682 

Svar på remiss - Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag -  
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissyttrandet och skicka det till Infrastrukturdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera 
och föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och 
anpassa regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering 
till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Utformningen av den 
statliga medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning. 
Förslaget innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara 
möjligt att bevilja regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig 
medfinansiering. Åtgärderna ska syfta till att göra det enklare att resa 
med kollektivtrafik i Sverige, genom att förenkla tillgången till biljetter 
och öka graden av harmonisering och samordning av de regionala 
biljettsystemen.  
 
Beslutsmotivering 
Utredningar som leder till en mer kundfokuserad kollektivtrafik skapar 
ökade förutsättningar för mobilitet och hållbart resande.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och ungas självständiga mobilitet främjas genom en ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar på Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 Rapport: Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

 
Beslutet skickas till 

 Infrastrukturdepartementet, regeringskansliet  
 Samhällsplanerare Infrastruktur
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-21 KS/2022:682
  

  
   
  
    

 

Svar på remiss - Trafikverkets redovisning av 
regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens  
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissyttrandet och skicka det till Infrastrukturdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och 
föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa 
regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 
biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Utformningen av den statliga 
medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning. Förslaget 
innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att bevilja 
regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering. Åtgärderna 
ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige, 
genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering 
och samordning av de regionala biljettsystemen.  
 
Beslutsmotivering 
Utredningar som leder till en mer kundfokuserad kollektivtrafik skapar 
ökade förutsättningar för mobilitet och hållbart resande.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och ungas självständiga mobilitet främjas genom en ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar på Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 Rapport: Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

 
Beslutet skickas till 

 Infrastrukturdepartementet, regeringskansliet  
 Samhällsplanerare Infrastruktur 
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I tjänsten  
 
Catrin Alvinder 
Samhällsplanerare Infrastruktur  
Planering och myndighet  
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Dokumentnamn 

Remissvar    Datum Diarienummer 

2022-09-21 KS/ 2022:682
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar på Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 
Stort tack för möjligheten att svara på denna remiss. Tierps kommun är 
mycket positiva till att arbetet med samordning av biljettsystem 
framåtskrider. Att göra det enklare att resa med kollektivtrafiken är mycket 
viktigt ur ett medborgarperspektiv och skapar en ökad tillgänglighet 
framförallt för grupper såsom äldre, barn och unga. Utredningar som leder 
till en mer kundfokuserad kollektivtrafik skapar ökade förutsättningar för 
mobilitet och hållbart resande, detta är extra viktigt för Tierps kommun 
som pendlingskommun.  
 
Det är bra att regionala kollektivtrafiksmyndigheter ges möjlighet att söka 
statligt stöd. Emellertid blir det föreslagna upplägget, där stödet enbart 
betalas ut för de som inte påbörjat arbetet, ett incitament att lägga sig 
längre bak i utvecklingen istället för att arbeta framåtskridande.  
 
För kommunstyrelsen,  
 
Catrin Alvinder  
Samhällsplanerare Infrastruktur  
Planering och myndighet  
  
 
  



   

 

Remiss 
 
 
2022-07-08 
I2022/01472 
  
 

 
 

Infrastrukturdepartementet 
 

   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

 

Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

Remissinstanser 

1 Arvidsjaurs kommun 

2 Borlänge kommun 

3 Bussföretagen 

4 Förvaltningsrätten i Linköping 

5 Gotlands kommun 

6 Göteborgs kommun  

7 Hagfors kommun 

8 Höörs kommun  

9 K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 

10 Kammarrätten i Jönköping 

11 Karlsborgs kommun 

12 Karlskoga kommun 

13 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Blekinge 

14 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Dalarna 

15 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Gotland 

16 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Gävleborg 

17 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Halland 
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18 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Jämtland 

19 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Jönköping 

20 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Kalmar län 

21 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg 

22 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Norrbotten 

23 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Skåne 

24 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Stockholm 

25 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Sörmland 

26 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Uppsala 

27 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Värmland 

28 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västerbotten 

29 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västernorrland 

30 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västmanland 

31 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västra Götaland 

32 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Örebro län 

33 Kollektivtrafikmyndigheten i Region Östergötland 

34 Konkurrensverket 

35 Konsumentverket 

36 Linköpings kommun 

37 Lomma kommun 

38 Luleå kommun 

39 Lunds kommun 

40 Malmö kommun  

41 Mora kommun 

42 MTR Express AB 

43 Myndigheten för delaktighet 

44 Naturvårdsverket 

45 Nässjö kommun 

46 Partille kommun 

47 Region Dalarna 
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48 Region Jönköpings län 

49 Region Norrbotten 

50 Region Skåne 

51 Region Stockholm 

52 Region Västra Götaland  

53 Resenärsforum 

54 Ronneby kommun 

55 Samtrafiken 

56 SJ AB 

57 Skellefteå kommun 

58 Skövde kommun 

59 Stockholms kommun  

60 Strömstad kommun 

61 Svensk Kollektivtrafik 

62 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

63 Tierps kommun  

64 Tingsryds kommun 

65 Trafikanalys 

66 Transportstyrelsen 

67 Tågföretagen 

68 Umeå kommun 

69 Vaxholms kommun 

70 Västerviks kommun 

71 Växjö kommun 

72 Ystads kommun 

73 Åtvidabergs kommun 

74 Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 1 

november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
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i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/01472 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

 

Länk till Trafikverkets Redovisning av regeringsuppdrag 

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter (diva-portal.org) 

 

 

 

Tomas Brolin 

Ämnesråd 

 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678920/FULLTEXT01.pdf
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Sammanfattning

Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en
utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem för
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska kunna lämnas som
medfinansiering till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Utformningen av den statliga medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning,
vilken är en del av Trafikverkets redovisning av uppdraget. Trafikverkets förslag utgår från
att medfinansieringen inte ska utgöra statligt stöd i EU-rättslig mening och därmed inte
omfattas av EU:s statsstödsregler. Förslaget innehåller identifierade åtgärdsområden där
det ska vara möjligt att bevilja regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering.
Det är åtgärder för

 förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor

 förenklade köp av biljetter

 nationella biljettsamarbeten

 återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang.

Åtgärderna ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige, genom att
förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering och samordning av de
regionala biljettsystemen.

Om det skulle komma in fler ansökningar än vad medlen räcker till, föreslår Trafikverket en
prioritering mellan ansökningarna. De ansökningar som innehåller åtgärder med högst
potential, som är koordinerade mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter och som
innehåller flera åtgärdsområden kommer då att prioriteras.
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Författningsförslag

Förslag till förordning (2022:xxx) om statlig medfinansiering för
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Syfte

1 § För en ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter får Trafikverket, om det
finns medel för ändamålet, bevilja statlig medfinansiering enligt denna förordning till den
myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i respektive län.

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg
och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Åtgärder för vilka statlig medfinansiering får beviljas

3 § Statlig medfinansiering får beviljas för nya åtgärder eller utökning av befintliga åtgärder
för

1. förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor,

2. förenklade köp av biljetter,

3. nationella biljettsamarbeten,

4. återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang

och som leder till att biljetter och betallösningar som de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, utvecklas eller anpassas för att nå en ökad
grad av harmonisering och samordning.

Begränsningar för statlig medfinansiering

4 § En förutsättning för statlig medfinansiering är att arbetet med de åtgärder eller utökning
av befintliga åtgärder som medfinansieringen söks för inte har inletts innan beslut om
medfinansieringen har fattats.

Medfinansieringsandel

5 § Statlig medfinansiering får beviljas med högst 75 procent av kostnaderna för att
genomföra åtgärder enligt 3 § punkten 1. Statlig medfinansiering får beviljas med högst 50
procent av kostnaderna för att genomföra åtgärder enligt 3 § punkterna 2-4.

Ansökan och beslut

6 § Trafikverket prövar frågor om statlig medfinansiering enligt denna förordning.

Ansökan om statlig medfinansiering ska ske skriftligen enligt det formulär som Trafikverket
tillhandahåller och ska ha inkommit till Trafikverket senast inom den tid som verket
bestämmer.

När ansökningstiden har gått ut ska Trafikverket pröva samtliga inkomna ansökningar.

7 § Ansökan om statlig medfinansiering ska innehålla

1. prognos över beräknade kostnader för att genomföra åtgärderna,

2. beskrivning av de åtgärder som medfinansieringen ansöks för samt
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3. bedömda resultat och effekter av åtgärderna.

Vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen
beslutas i de enskilda fallen av Trafikverket.

8 § Den som ansöker om statlig medfinansiering ska på begäran av Trafikverket, inom den
tid som verket bestämmer, lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden
inte följer en sådan begäran får ansökan prövas i befintligt skick.

9 § Trafikverkets beslut om statlig medfinansiering ska ange

1. vilka åtgärder som medfinansieringen avser,

2. medfinansieringsandel och ett högsta belopp som kan betalas ut,

3. hur uppföljning, rapportering och redovisning av kostnader ska ske, och

4. övriga villkor som behövs för att syftet med medfinansieringen ska tillgodoses.

I beslutet ska det också anges när den åtgärd som beslutet avser senast ska vara slutförd.
Efter ansökan får Trafikverket förlänga denna frist om det finns särskilda skäl.

10 § Om tillgängliga medel understiger den statliga medfinansiering som kan beviljas
utifrån inkomna ansökningar, får ansökningarna prioriteras utifrån prioriteringsgrunder
som Trafikverket bestämmer.

Rapportering och uppföljning

11 § Trafikverket utövar tillsyn över att villkoren för den statliga medfinansieringen följs.
Mottagaren av medfinansieringen ska på Trafikverkets begäran lämna de uppgifter som
behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som statlig medfinansiering har
beviljats för.

12 § När de åtgärder som den statliga medfinansieringen avser har genomförts ska en
slutrapport ges in till Trafikverket, inom den tid som verket beslutar.

Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning av de åtgärder som statlig
medfinansiering beviljats för och en redovisning av vilka resultat som åtgärderna har gett.

Utbetalning av statlig medfinansiering

13 § Trafikverket betalar ut den statliga medfinansieringen.

14 § Statlig medfinansiering betalas ut efter slutredovisning av de åtgärder som beviljats
medfinansiering. Trafikverket får dock besluta i samband med att beslut fattas enligt 9 § att
betala ut upp till 75 % av medfinansieringen i förskott. De kostnader som mottagaren av
medfinansieringen redovisar ska räknas av mot det belopp som betalats ut i förskott.

Hinder mot utbetalning

15 § Trafikverket ska besluta att helt eller delvis inte betala ut den statliga
medfinansieringen om

1. medfinansieringen har beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. villkor för medfinansieringen inte har följts.

Återbetalning

16 § Mottagaren av statlig medfinansiering enligt denna förordning är återbetalningsskyldig
om det finns grund för det enligt 15 §.
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17 § Om mottagaren enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler återkräver statlig medfinansiering som har lämnats
enligt denna förordning, ska medlen återbetalas till Trafikverket.

Bemyndigande

18 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
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Inledning

Uppdraget

Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en
utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska riktas till de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna och ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för
att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
ansvarar för, för att bättre kunna samordna dessa. I den utsträckning förslaget påverkar
gällande rätt ska Trafikverket lämna nödvändiga författningsförslag.

Trafikverket ska när uppdraget utförs, om möjligt, och i den utsträckning som Trafikverket
finner lämpligt, samråda med och inhämta upplysningar från andra myndigheter och från
organisationer som kan vara berörda av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. Uppdraget framgår i sin helhet av
bilaga 1.

Syfte och bakgrund

Syftet med stödet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige genom att
förenkla tillgången till biljetter samt öka harmonisering och samordning av de regionala
biljettsystemen.

Tillgängliga och klimatsmarta transporter är en viktig del i att nå regeringens klimat- och
miljömål och en förutsättning för många att kunna ta sig till jobb och skola.1 Ett nationellt
biljettsystem för kollektivtrafiken är en fråga som har diskuterats under lång tid, och det
finns behov av att underlätta för kollektivtrafikens resenärer genom att utveckla nationella
biljettlösningar.2

Det pågår i dag flera interregionala och länsgränsöverskridande samarbeten mellan de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Exempel på sådana samarbeten är Mälardalstrafik,
Sydtaxan, Västtågen och Norrlandsresan, vilka hanterar majoriteten av resenärsflödena
mellan regiongränserna. Alla regionala kollektivtrafikmyndigheter ingår även i ett frivilligt
nationellt samarbete om tjänsten Resplus som möjliggör förköpta kombinationsresor i hela
landet.

För att biljettutbudet från en regional kollektivtrafikmyndighet ska kunna vara tillgängligt i
andra sammanhang än inom det egna området, behöver biljettutbudet digitaliseras på ett
standardiserat sätt. Detta har identifierats av branschen som tillsammans har tagit fram en
nationell biljett- och betalstandard, kallad BoB-standarden. Branschen har kommit överens
om att alla interregionala biljettsamarbeten ska grunda sig på BoB-standarden. Arbetet med
att utveckla det digitala biljettutbudet i enlighet med BoB-standarden har kommit olika
långt i olika regioner.

Regeringen har tidigare tillsatt utredningar för att titta på möjligheten att förenkla för det
kollektiva resandet. I näringsdepartementets interna utredning Res lätt med biljett (DS
2015:11) undersöktes om det bör bli obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att tillhandahålla

1 Se Bilaga 1: Regeringsuppdrag, Skälen för regeringens beslut.
2 SOU 2020:25 s. 276.
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data som gör det möjligt att bygga system för information, bokning och biljettförsäljning av
kollektivtrafikresor. Utredningen föreslog ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
vilka gick ut på att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra information.3 Efter
remissbehandling ansåg dock regeringen att det inte behövdes lagstiftning, och förslagen i
Ds 2015:11 infördes därför inte.4

I betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25) utreddes
frågan om att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.
Utredningen föreslog där hur ett nationellt biljettsystem kan byggas upp, regleras,
finansieras och förvaltas.5

Betänkandet har sedan remitterats och beretts inom Regeringskansliet. Regeringen har
därefter ansett att det finns behov av att justera den inriktning som legat till grund för hur
ett system bäst utformas. Regeringen anser nu att de befintliga biljettsystemen, som de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör anpassas för att bättre kunna
samordnas nationellt. 6

Genomförande

Trafikverket har inledningsvis utgått från betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all
kollektivtrafik (SOU 2020:25) samt Näringsdepartementets interna utredning Res lätt med
biljett (Ds 2015:11), för att identifiera områden där åtgärder skulle kunna vidtas för att ge
ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Trafikverket har också samrått med
och inhämtat upplysningar från Konsumentverket, Resenärsforum, Samtrafiken i Sverige
AB, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svensk Kollektivtrafik.

Trafikverket har också tagit del av information som inkommit från Svenska
färdtjänstföreningen.

Avgränsningar

Mot bakgrund av uppdragets tidsram har Trafikverket samrått och inhämtat upplysningar
endast i begränsad omfattning.

I samråden har flera aktörer lyft behovet av harmonisering av villkor för biljettförsäljning,
eftersom detta är en central grund för att förenkla resenärers upplevelse av resor i olika
regioner och med olika trafikutövare. Ett förslag som lyfts är en branschförhandling mellan
Konsumentverket och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, men detta bedöms dock
inte ligga inom ramen för detta uppdrag.

För att kunna ta fram ett förslag på stödordning inom den tidsram som finns för uppdraget
och som möjliggör utbetalning av de medel som finns avsatta redan i år, behöver
stödordningen utformas så att den statliga medfinansieringen inte utgör statligt stöd i EU-
rättslig mening och därmed inte omfattas av EU:s statsstödsregler. Det innebär att den
statliga medfinansieringen begränsas till åtgärder som kan anses falla inom de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas ansvarsområde, det vill säga att ansvara för den regionala
kollektivtrafiken. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna måste sedan i sin tur

3 Ds 2015:11 s. 8.
4 SOU 2020:25 s. 99.
5 SOU 2020:25 s. 13.
6 Se Bilaga 1: Regeringsuppdrag, Skälen för regeringens beslut.
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säkerställa att deras hantering av medlen är förenlig med EU:s statsstödsregler. Inom
tidsramen för detta uppdrag har det inte varit möjligt att utreda hur de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska hantera denna fråga.

Medskick

Under arbetet med uppdraget har Trafikverket noterat flera områden som är viktiga för den
framtida utvecklingen men som inte bedöms kunna ingå i förslaget.

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen behöver
hela ekosystemet av aktörer samverka för att tillhandahålla hållbara transportlösningar. Det
innebär att kollektivtrafikens biljettsystem behöver utvecklas för att klara integrerade
biljettlösningar utifrån ett hela-resan-perspektiv. För att stimulera den utvecklingen skulle
stöd behöva ges för att integrera även mikromobilitet (till exempel elsparkcyklar och
delningstjänster) och privata kollektivtrafikaktörer med kollektivtrafikmyndigheternas
biljettsystem. Detta medför dock statsstödsproblematik.

I samråden har man lyft behovet av nationell samordning och koordinering av kommande
insatser för att främja en ökad tillgång till kollektivtrafikens biljetter. I dagsläget finns ingen
nationell myndighet som ansvarar för samordning och harmonisering av kollektivtrafik. En
sådan samordning bedöms utifrån samråden ha ett stort värde för den fortsatta
utvecklingen av nationell tillgång till biljetter.

Även det nationella perspektivet för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna skulle
eventuellt behöva ses över. I betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
(SOU 2020:25) lämnades flera förslag till författningsändringar. Ett förslag var att införa en
12 a-paragraf i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, om nationell samverkan kring
kollektivtrafik. Trafikverket bedömer att denna författningsändring skulle bidra till att driva
på och ge en kontinuitet i arbetet med nationell tillgång till biljetter.

Förslagets påverkan på gällande rätt

Trafikverket bedömer att förslaget inte har någon påverkan på gällande rätt.

Budget

Regeringen har avsatt medel, 100 miljoner år 2022 och 100 miljoner år 2023, för att ersätta
kostnader hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att utveckla och integrera
regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Att det finns medel för ändamålet innebär dock inte i sig att det finns möjlighet för
Trafikverket att betala ut dessa. För att kunna göra det behöver Trafikverket få ett
bemyndigande, vilket kan ske genom bland annat regleringsbrev eller enskilt uppdrag.
Trafikverket anser att det lämpligaste alternativet när det finns medel avsatta över flera år är
att hantera stödet genom en förordning, och en sådan är därför en del av Trafikverkets
förslag.

Frågan om på vilken kompetens regeringen kan meddela förordningen utreds inte inom
detta uppdrag, utan detta är något som regeringen bör ta ställning till.7

7 Se 2 § i förslagen förordning, s. 6.
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Stödordningens omfattning och innehåll

Inledande förutsättningar

Detta stöd syftar till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige genom att
förenkla tillgången till biljetter samt öka harmonisering och samordning av de regionala
biljettsystemen.

Trafikverket har utifrån tidigare genomförda utredningar8 identifierat nedanstående
områden, där åtgärder behöver vidtas för att syftet med stödet ska kunna uppfyllas.
Åtgärderna ska bidra till att göra smarta, hållbara och delade transporter med kollektivtrafik
mer tillgängliga och attraktiva.

För åtgärder inom samtliga områden nedan, bör följande beaktas:

 principen om universell design9, i syfte att säkerställa välfungerande lösningar även
för resenärer med funktionsnedsättning

 konsumentperspektiv, exempelvis med avseende på avtalsvillkor, information om
rättigheter samt kontaktvägar vid reklamation

 öppen utformning av system, så att kompatibilitet och interoperabilitet säkerställs.

I de fall det är relevant ska även tekniska standarder som främjar harmonisering och
regelefterlevnad av befintlig EU-reglering inom området användas.

Åtgärdsområden

För att uppfylla syftet med stödet föreslår Trafikverket att statlig medfinansiering ska kunna
beviljas inom följande fyra åtgärdsområden:

Åtgärder för förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor

I syfte att förenkla valet av kollektivtrafiken för resor över regiongränser och med olika
trafikföretag behöver det vara enkelt för resenärer att samlat få information om hela resan
och om hur man köper biljetter. Ett harmoniserat och överenskommet biljettutbud över
regiongränserna bidrar till att öka resandet med kollektivtrafiken.

Resenärer möter idag en bred flora av biljetter med olika regelverk och villkor, vilket skapar
en tröskel för användning av kollektivtrafiken. Att harmonisera beskrivningar av villkor och
förenkla hur dessa kan presenteras för resenären, är en viktig grund för en ökad integration
av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettsystem. Inom detta område ryms
åtgärder som exempelvis gemensamt utvecklingsarbete för att harmonisera affärsregler
(exempelvis gemensam definition för pensionär, ungdom etc.) och biljettstruktur mellan
regionala kollektivtrafikmyndigheter samt språk och definitioner för att beskriva biljetter.

8 Res lätt med biljett (Ds 2015:11) och Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU
2020:25).
9 Med universell design menas att produkter, miljöer, program och tjänster utformas så att de ska
kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller
specialutformning, se artikel 2 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och fakultativt protokoll till konventionen (SÖ 2008:26).
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Åtgärder för förenklade köp av biljetter

Den regionala kollektivtrafiken ska tillgodose resenärernas vardagsresande, till exempel
arbetspendling, men den ska också attrahera nya kunder och tillgodose ett allmänt
transportbehov. Fokus ska vara på resenären, och hela resekedjan ska beaktas, även över
regiongränserna och oavsett färdsätt. För sällanresenärer eller resenärer bosatta utanför
regionen är det idag oftast nödvändigt att bekanta sig med det lokala biljettsystemet för att
kunna resa med kollektivtrafiken. Åtgärder inom detta område syftar till att göra det enklare
för dagens och morgondagens resenärer att välja kollektivt resande, genom sänkta trösklar
för köp av biljetter.

Åtgärder för nationella biljettsamarbeten

För att göra det enklare att välja kollektivtrafiken behöver kollektivtrafik och resor över
regiongränser, med olika trafikföretag och trafikslag, kopplas samman. Därför behöver det
vara enkelt för resenärer att samlat få information om hela resan och förköp av en
genomgående biljett. För att åstadkomma samlade resenärserbjudanden ställs det därför
krav på utvecklad samverkan, om resans delsträckor utförs av olika kollektivtrafikföretag
mellan olika hållplatser och med olika färdmedel. Genom regional och nationell
biljettsamverkan blir sträckorna sökbara och kan kombineras med varandra till obrutna
resekedjor. Exempel på åtgärd är anpassningar för BoB-standarden och samverkan mellan
regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Åtgärder för återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang

En nationell ökad tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafikens biljettutbud kommer att
underlätta för resenärer att köpa biljetter genom olika kanaler och med olika typer av
paketeringar. Genom ökad tillgång till kollektivtrafikens biljetter för externa aktörer kan
biljetterna säljas, paketeras och distribueras på sätt som når nya kunder och nya
sammanhang. Inom detta område ryms åtgärder som förenklar för externa aktörer att på
likvärdiga villkor återförsälja kollektivtrafikens biljetter.

Stödberättigande kostnader

Exakt vilka kostnader som kommer att vara stödberättigande och ligga till grund för
beräkningen av medfinansieringsandelen kan inte avgöras på förhand. Detta är en följd av
att de åtgärder som föreslås kunna få statlig medfinansiering inte kravställs i detalj.
Trafikverket kommer därför att behöva bedöma och besluta om stödberättigande kostnader
i varje enskilt fall. Kostnader som är direkt hänförliga till åtgärden och som väntas bli
aktuella är till exempel:

 investeringskostnader i mjukvara

 personal- och konsultkostnader för utveckling av funktioner i biljettsystemen

 personal- och konsultkostnader för utredningsarbeten och samarbetsprojekt för att
i enlighet med stödets syfte utveckla och anpassa biljettsystemen.

Det är dels kostnader för nya åtgärder, dels kostnader för utökning av redan påbörjade
åtgärder som föreslås kunna få statlig medfinansiering. För utökningar av redan påbörjade
åtgärder är det endast de merkostnader som är direkt relaterade till utökningen som får
ligga till grund för den statliga medfinansieringen.
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Statlig medfinansiering ska inte beviljas för åtgärder som redan är påbörjade eller
genomförda innan Trafikverket har beslutat. Det innebär att statlig medfinansiering inte
kan beviljas retroaktivt för redan upparbetade kostnader.

Kostnader som inte ska vara stödberättigande är:

 kostnader för löpande drift av biljettsystemen (driftskostnader)
 kostnader för inköp av hårdvara.
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Stödordningens utformning

Förfarandet

Den statliga medfinansieringen av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader ska
enligt regeringens uppdrag10 leda till ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.
Trafikverket föreslår därför att statlig medfinansiering beviljas under förutsättning att
arbetet med de sökta åtgärderna inte har inletts innan Trafikverket beslutat om
medfinansiering.

Inom de identifierade åtgärdsområdena är det inte reglerat på detaljnivå vilka åtgärder som
kan beviljas statlig medfinansiering. Vid genomförda samråd har det framhållits att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna befinner sig i olika faser när det gäller utvecklingen
av respektive biljettsystem. Önskemål har också lämnats om en inte alltför detaljerad
kravställning vid ansökningsförfarandet. Trafikverket föreslår därför att det är i ansökan
som åtgärderna ytterligare definieras. Ansökan bör därför innehålla en utförlig beskrivning
av de åtgärder som statlig medfinansiering söks för. På detta sätt finns det utrymme för de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna att anpassa åtgärderna utifrån var i utvecklingen de
befinner sig.

Vid samråd har det även lyfts önskemål om att ansökningsförfarandet ska vara enkelt och
utan omfattande administration. Trafikverket föreslår därför att det ska vara möjligt för
regionala kollektivtrafikmyndigheter att ansöka om statlig medfinansiering tillsammans.
Trafikverket kommer sedan att besluta för respektive regional kollektivtrafikmyndighet.

När ansökningstiden har gått ut ska Trafikverket sedan pröva samtliga inkomna
ansökningar enligt föreslagen förordning och besluta om statlig medfinansiering. För att en
åtgärd ska beviljas statlig medfinansiering ska den härröra till något av de utpekade
åtgärdsområdena och uppfylla syftet11 med stödet.

Trafikverket föreslår att stödet betalas ut efter det att åtgärden genomförts. För att de medel
som redan finns avsatta12 ska kunna användas, ska det dock vara möjligt för Trafikverket att
betala ut högst 75 procent av den beviljade statliga medfinansieringen i förskott. Beslut om
förskottsutbetalning och utbetalning ska i så fall fattas i samband med beslutet om att
bevilja statlig medfinansiering. Resterande statlig medfinansiering betalas ut efter
genomförd åtgärd.

Trafikverkets föreslår också att beslut om statlig medfinansiering som fattas enligt
föreslagen förordning inte får överklagas, vilket är i linje med andra stödordningar där
regionala kollektivtrafikmyndigheter är stödmottagare.

Uppföljning

Trafikverket föreslår att de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering följs upp genom
att en slutrapport lämnas in till Trafikverket. Rapporten ska innehålla en ekonomisk
redovisning av de åtgärder som statlig medfinansiering beviljats för och en redovisning av
vilket resultat som åtgärderna har gett. Av rapporten ska det alltså framgå om åtgärderna i
ansökan har genomförts.

10 Bilaga 1: Regeringsuppdrag.
11 Se Syfte och bakgrund s. 9.
12 Se Budget s. 11.
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Om åtgärderna inte har genomförts ska Trafikverket kunna besluta om att inte betala ut
någon statlig medfinansiering, eller återkräva statlig medfinansiering som betalats ut i
förskott.

Medfinansieringsandel

Den statliga medfinansieringen föreslås kunna vara högst 75 procent av kostnaderna för att
genomföra åtgärder för förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor. För åtgärder
för förenklade köp av biljetter, nationella biljettsamarbeten samt återförsäljning för att nå
nya kunder och sammanhang föreslås den statliga medfinansieringen kunna vara högst 50
procent av kostnaderna.

Vid de flesta samråd som genomförts har vikten av harmoniserade affärsregler lyfts fram
som en grundförutsättning för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för ökad
nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Åtgärder inom detta område bedöms som
komplexa och har historiskt sett varit svåra att realisera. Trafikverket föreslår därför extra
incitament för detta åtgärdsområde.

Prioritering mellan ansökningar

Om tillgängliga medel understiger den statliga medfinansiering som kan beviljas utifrån
inkomna ansökningar, behöver ansökningarna kunna prioriteras. Ansökningarna
konkurrerar då med varandra, vilket medför att alla sökande inte kan beviljas statlig
medfinansiering, även om ansökningarna formellt uppfyller kraven. Trafikverket föreslår att
ansökningarna ska bedömas utifrån prioriteringsgrunder som Trafikverket bestämmer.

Ansökningar som innehåller åtgärder med högst potential att uppnå en ökad tillgång till
kollektivtrafikens biljetter och som är mest koordinerade mellan de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ska då prioriteras.

För att syftet med den statliga medfinansieringen ska uppfyllas på bästa sätt är det även
fördelaktigt om åtgärder vidtas inom så många av de utpekade åtgärdsområdena som
möjligt. Ansökningar som innehåller flera åtgärdsområden ska därför också prioriteras.

Prioriteringsgrunderna ingår sedan i en samlad bedömning av varje ansökan, för att
ansökningarna ska kunna vägas mot varandra.
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EU:s regler om statligt stöd

Allmänt

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för Sveriges möjligheter att med offentliga medel
kunna stödja en viss verksamhet. Reglerna finns bland annat i artiklarna 107–109 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (härefter EUF-fördraget). Där fastställs att
statligt stöd är förbjudet om det inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag. Statligt
stöd får inte beviljas innan det godkänts av Europeiska kommissionen (härefter
kommissionen), det så kallade genomförandeförbudet (artikel 108.3 i EUF-fördraget).
Statligt stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet är olagligt enligt lagen
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

För att en åtgärd ska utgöra statligt stöd krävs att samtliga kriterier i artikel 107.1 EUF-
fördraget är uppfyllda. I korthet är kriterierna följande:

I. stöd som ges av en medlemsstat eller genom statliga medel (dvs. offentliga
resurser),

II. gynnar vissa företag eller viss produktion (selektivitet),
III. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, och
IV. påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Hur dessa kriterier ska tolkas och bedömas utvecklas genom rättspraxis från EU-domstolen.
Kommissionen har i ett tillkännagivande13 sammanfattat denna praxis, och i de fall där
praxis ännu saknas kompletterat med hur kommissionen anser att begreppet statligt stöd
ska tolkas. I och med att det räcker att ett kriterium inte är uppfyllt för att åtgärden inte ska
utgöra statligt stöd, kommer kriterierna i det följande endast att belysas närmare i den mån
det är nödvändigt.

Reglerna om statligt stöd är bara tillämpliga när mottagaren av stödet är ett företag. Ett
företag definieras som enheter som utövar ekonomisk verksamhet, oberoende av deras
rättsliga ställning eller ägande och hur de finansieras.14 Varje verksamhet som består i att
erbjuda varor och tjänster på en marknad är en ekonomisk verksamhet.15 En enhet som
bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet är att betrakta som ett företag
endast med avseende på den ekonomiska verksamheten.16

Inom ramen för detta uppdrag föreslår Trafikverket en förordning enligt vilken verket utger
statlig medfinansiering till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för utveckling och
integrering av de biljettsystem som de ansvarar för, för ökad tillgång till kollektivtrafikens
biljetter. Det behöver därför undersökas om den statliga medfinansieringen skulle utgöra
statligt stöd i EU-rättslig mening.

13 Europeiska Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).
14 Kommissionens tillkännagivande p. 7.
15 Kommissionens tillkännagivande p. 12.
16 Kommissionens tillkännagivande p. 10 och Förstainstansrättens dom av den 12 december 2000,
Aéroports de Paris/kommissionen, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punkt 108.
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Kollektivtrafiklagen (2010:1065) och EU:s kollektivtrafikförordning
1370/2007

I EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 regleras hur medlemsstaterna kan ingripa på
området för kollektivtrafik. I Sverige ligger det på den regionala kollektivtrafikmyndigheten
att ansvara för regional kollektivtrafik (avser trafik både inom ett län och över flera län) och
att i trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.17 Det är den
regionala kollektivtrafikmyndigheten som är behörig myndighet och behörig lokal
myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning.18 Beslut om allmän trafikplikt tydliggör
vilken kollektivtrafik som behövs för att erbjuda persontransporttjänster av allmänt
ekonomiskt intresse till allmänheten och som kommer att finansieras med offentliga medel.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt men kan välja att
delegera befogenheten att upphandla och samordna tjänster och att ingå avtal om allmän
trafik till ett aktiebolag.19 Aktiebolaget tar då över rollen som behörig myndighet enligt EU:s
kollektivtrafikförordning. Den ersättning som utbetalas i enlighet med EU:s
kollektivtrafikförordning är förenlig med den gemensamma marknaden och därför
undantagen från kravet på förhandsanmälan till kommissionen.20 EU:s
kollektivtrafikförordning tar inte ställning till om ersättningen är statligt stöd eller inte, men
i och med att Altmark-kriterierna21 finns inbakade som krav i EU:s kollektivtrafikförordning
torde uppfyllelse innebära att ersättningen inte utgör statligt stöd, särskilt i de fall det varit
fråga om ett öppet anbudsförfarande med fler än en anbudsgivare.

Överföring av medel från Trafikverket till de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna

När finansiella överföringar görs inom de statliga strukturerna (stat till region, län till
kommun osv.) och gäller rena delegeringar av offentliga befogenheter, som inte omfattar
någon ekonomisk verksamhet, överförs inga statliga medel som ger något företag en fördel. I
sin roll som regionala kollektivtrafikmyndigheter åligger det, som framgår ovan, de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ansvara för kollektivtrafiken och fatta beslut om
allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt menas kollektivtrafik av allmänt intresse som ett
kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan
ersättning eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.22 I denna roll
bedriver således de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte någon ekonomisk
verksamhet. När det gäller stöd i form av statlig medfinansiering för att anpassa
biljettförsäljning nationellt, torde de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ta emot medlen
i egenskap av sina offentliga befogenheter. Det vill säga att de agerar som regional
kollektivtrafikmyndighet och uppfyller de åligganden som finns i kollektivtrafiklagen. För

17 1 kap. 1 och 6 §§, 2 kap. 1, 8-11 §§ kollektivtrafiklagen (2010:1065).
18 Av 3 kap. 1 § kollektivtrafiklagen följer att den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig
lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning. Av definitioner i EU:s kollektivtrafikförordning
följer att den även är behörig myndighet, se artikel 2 b och 2 c EU:s kollektivtrafikförordning.
19 3 kap. 1 och 2§§ kollektivtrafiklagen.
20 Artikel 9 Kollektivtrafikförordningen.
21 Fyra kriterier fastslagna i praxis av EU-domstolen som om de är uppfyllda innebär att en
ersättning inte utgör en fördel, vilket i sin tur innebär att kriteriet om gynnande i artikel 107.1 EUF-
fördraget inte är uppfyllt och åtgärden inte utgör statligt stöd, se exempelvis avsnitt 3 i Meddelande
från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning
för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
22 Artikel 2 e Kollektivtrafikförordningen.
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att ansvara för den trafik som åligger myndigheterna måste allmänheten få tillgång till
biljetter och det sker genom de biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
ansvarar för. Att ge statlig medfinansiering för att samordna tillgängligheten till
kollektivtrafikens biljetter bör inte innebära att myndigheterna bedriver någon ekonomisk
verksamhet. De får inte medel för att upphandla eller utföra trafik utan medel för att
finansiera åtgärder för att samordna tillgängligheten till den trafik som de upphandlar. Det
är således troligen inte fråga om statligt stöd när medlen förs över från Trafikverket till de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

När de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i sin tur överför medel måste de däremot se
till att det görs i enlighet med EU:s regler om statligt stöd. Om den som tar emot medlen
bedriver trafik själv eller gör andra saker som betraktas som ekonomisk verksamhet, ställs
högre krav på den interna redovisningen, för att säkerställa att medlen från verket inte går
till detta. Eftersom ansvaret för att säkerställa detta ligger på de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna, kommer Trafikverket inte att kontrollera detta närmare.
Skulle det dock uppmärksammas att statlig medfinansiering har använts i strid med
statsstödsreglerna ska pengarna återbetalas till Trafikverket.
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Uppdrag att föreslå hur ett statligt stöd för ökad nationell tillgång 

till kollektivtrafikens biljetter bör utformas 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå hur ett 

ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för 

ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter bör utformas. Stödet ska 

riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och ska kunna lämnas 

som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem 

som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, för att bättre 

kunna samordna dessa. I den utsträckning förslaget påverkar gällande rätt 

ska Trafikverket lämna nödvändiga författningsförslag. 

Trafikverket ska när uppdraget utförs, om möjligt, och i den utsträckning 

som Trafikverket finner lämpligt, samråda med och inhämta upplysningar 

från andra myndigheter och från organisationer som kan vara berörda av 

uppdraget.  

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur-

departementet) senast den 30 juni 2022.  

Skälen för regeringens beslut 

Tillgängliga och klimatsmarta transporter med kollektivtrafik är en viktig del 

i att nå regeringens högt ställda klimat- och miljömål och en förutsättning för 

många att kunna ta sig till jobb och skola. Den som vill resa kollektivt i hela 

Sverige över regiongränser eller i andra regioner än sin egen behöver i dag 

anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en 

resa. 
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Bilaga 1: Regeringsuppdrag
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Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela 

Sverige lämnade i betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektiv-

trafik (SOU 2020:25) förslag till hur ett nationellt biljettsystem för all 

kollektivtrafik bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. De totala 

kostnaderna för ett sådant system beräknades uppgå till ca 200 000 000 

kronor. Betänkandet har remitterats och beretts inom Regeringskansliet. I 

vårändringsbudgeten för 2021 (prop. 2020/21:99) angav regeringen att 

staten bör ersätta regionerna för kostnaderna för att anpassa befintliga 

biljettsystem till ett nationellt biljettsystem och regeringen föreslog att totalt 

30 000 000 kronor skulle avsättas för att påbörja arbetet med ett nationellt 

biljettsystem för kollektivtrafik. Riksdagen beslutade i enlighet med 

regeringens förslag (bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385). 

I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22) föreslog 

regeringen att ytterligare medel skulle avsättas för införandet av ett nationellt 

biljettsystem. För att ersätta de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

merkostnader för att utveckla regionala biljettsystem, i syfte att göra det 

enklare för resenärer att välja kollektivt resande i hela landet, avsattes 100 

000 000 kronor per år 2022 och 2023 på anslaget 1:1 Utveckling av statens 

transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Riksdagen 

fattade beslut i enlighet med regeringens förslag (bet. 2021/22:TU1, rskr. 

2021/22:98). 

I samband med det fortsatta genomförandet av utredningens förslag har det 

visat sig finnas behov av att justera den inriktning som legat till grund för 

hur ett system bäst utformas. Regeringen anser att de befintliga biljett-

systemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör 

anpassas för att dessa bättre ska kunna samordnas nationellt. I vårändrings-

budgeten för 2022 (prop. 2021/22:99) föreslog därför regeringen att ända-

målet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur utvidgas 

så att anslaget även kan användas för utgifter för medfinansiering till 

regionerna för deras kostnader för att utveckla och integrera regionala 

biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. 

Mot denna bakgrund bör Trafikverket ges uppdraget att föreslå hur detta 

statliga stöd till regionerna bör utformas. 
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På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Lars Falksveden 
 

 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA och K 

Miljödepartementet/KL 

Näringsdepartementet/BSÄ och RTL 
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Bilaga 2: Genomförda samråd

Konsumentverket

Konsumentverket lyfter fram att det idag är för komplext att resa kollektivt och att
resenärer därför väljer bort detta. Det är svårt för resenärerna att veta vilken biljettyp som
är bäst för dem för resan, och om de köper fel biljett kan det tillkomma höga tilläggsavgifter.
För vissa resenärsgrupper behövs både kontantbetalning och kontakt med fysiska personer
som finns på plats. Kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för de tekniska systemen och bör
därför ansvara för att göra resandet lättare för resenären.

Ur ett resenärs- och konsumentperspektiv är det viktigt att resegarantier är tydliga och att
avtalsvillkoren mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter inte skiljer sig åt.
Avtalsvillkoren behöver därför harmoniseras. Diskussion fördes om huruvida
branschförhandling med Konsumentverket skulle kunna vara ett alternativ.

Ett viktigt inspel från Konsumentverket är att göra det tydligt för konsumenten vem de ska
vända sig till vid eventuella problem. En samlad kundtjänst kan vara ett alternativ.

Resenärsforum

Resenärsforum trycker på tillgängligheten som den viktigaste frågan eftersom det i dag är
för höga barriärer, och det är viktigt att förstå systemet. En resenärsorganisation som har ett
utpekat samhällsuppdrag att diskutera resenärsfrågor ur ett neutralt perspektiv kan leda till
ökad tillgång och enkelhet till nationella kollektivtrafikresor. Olika lösningar och regelverk i
länen medför en hög tröskel för att använda systemen. Harmoniering av affärsregler är
därför mycket viktig och de administrativa gränserna behöver även tas bort. Språk, uttryck
och symboler behöver harmoniseras. Resenärerna behöver även kunna använda de
betalmetoder som de använder i det dagliga livet. När det blir ett stort avbrott eller stopp
under resan måste aktörerna hjälpas åt så att resenärerna kommer fram. Resenärerna måste
känna sig trygga när det blir avbrott i resan.

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner lyfter fram att det måste vara enkelt att söka medel, med
liten administration och få kriterier med villkor som måste uppfyllas – för att stödet ska
komma till användning. Utifrån de effekter som staten vill uppnå är det sedan upp till de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna att komma med förslag på lösningar för att uppnå
uppsatta mål. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får alltså själva beskriva vad de vill
ha stöd för, utan att ha för mycket kriterier.

Det finns redan biljettlösningar som fungerar mellan varandra för att lösa de behov som
finns för resor över regiongränserna. Stödet behöver beakta att utvecklingen inte alltid går i
takt och att det kan ta tid att anpassa systemen.

Sveriges Kommuner och Regioner anser att 100 miljoner inte är mycket medel att fördela
mellan 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det är viktigt att avsatta medel hinner
användas och inte brinner inne.
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Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik poängterar att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter befinner sig i
olika faser när det gäller utvecklingen av respektive system. En fundering är då om de som
redan har utvecklat sina system kommer att kunna söka medfinansiering för redan
upparbetade kostnader. Det pågår redan i dag samverkan och arbete både nationellt och
regionalt, med långa ledtider och utvecklingsarbete. För att nå regeringens mål, att det ska
bli enklare att resa med kollektivtrafiken mellan regiongränserna och även nationellt,
behöver även den kommersiella kollektivtrafiken tas med i de nationella lösningarna.
Enklare affärsregler och harmonisering av namngivning för hållplatser är centrala delar som
skulle behöva undersökas närmare, vilket kan förenkla resandet på sikt.

Svensk Kollektivtrafik ser behov av en enkel och generell stödform med en enkel hantering
för alla parter. Det är också önskvärt med inte alltför detaljerade krav för införande och
uppföljning.

Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken i Sverige AB ser en utmaning med att få alla att jobba mot samma mål, och det
behövs troligen en koordinering för att få bäst effekt. I dag finns ingen nationell organisation
som kan samordna de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, och där ser Samtrafiken i
Sverige AB att de kan vara behjälpliga. Ett komplement till detta är även att ställa villkor
som motverkar att Trafikverket kommer att få in 21 ansökningar. Detta kan innebära att
samordnade ansökningar där de sökande har samarbetat ska premieras.

Det finns harmoniseringsaktiviteter som inte kräver någon lagstiftning och som kan startas
på kort sikt. Harmonisering av affärsregler (harmonisera produkterna och logiken) skulle ge
en stor effekt för att förenkla resandet.

Samtrafiken i Sverige AB ser mest effekter på längre sikt – att börja från grunden kring
hantering av data och reseplanering, för ökad samverkan och användande av gemensamma
funktioner och tjänster.

För att göra det lättare för resenärerna att använda hela kollektivtrafiken, ska de endast
behöva registrera ett konto hos en regional kollektivtrafikmyndighet. Kontot ska sedan
kunna användas i alla regioner för att köpa biljett. Det finns även andra lösningar som skulle
bidra till en enklare användning av kollektivtrafiken utanför regiongränserna. Utveckling av
ett Sverigekort, där man använder befintlig lösning som Resplus och kopplar på en
lokalbiljett, är en sådan lösning. En annan nationell lösning är att resenärerna ska kunna
använda betalkort för resan.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

trafikverket.se



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 266 
Dnr KS/2022:666 

(KS) Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få 
läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun instämmer i de i promemorian föreslagna 
ändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vi instämmer i de i promemorian föreslagna förändringarna. I och med 
att förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är de 
ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 
kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-
skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en 
högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som 
inte får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att 
utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation 
och till bättre kunskapsresultat för dessa elever.  
Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-
skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 
särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå 
att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har 
svårigheter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 
betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 
vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får 
möjlighet att studera på en högre nivå.  
Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt 
gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar 
att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 
Huvudmannen ska få besluta om andra lärotider än de som gäller för 
övriga elever.  
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-
studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om 
andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till 
högskolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett 
utökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att 
ett nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om 
eleven medger det.  
Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det 
föreslås därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i 
grund-skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som 
eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås 
att uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans 
ämnesplan inom grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få 
överlämnas på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  
Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med 
att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och 
stimulans de har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till 
breddning, fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska 
riktas till flera olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, 
rektorer, lärare och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få 
i uppdrag att informera universitet och högskolor om de utökade 
möjligheterna att läsa på en högre nivå inom gymnasieskolan.  
Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 
(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås 
i huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
Beslutsmotivering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen 
är de ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför 
försumbara. Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen 
att uppfylla kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslagen är positiva ur ett barnrättsperspektiv. De syftar till att öka 
likvärdigheten i utbildning inom skolväsendet och ge elever som 
snabbare når skolans mål större möjligheter att utvecklas och få 
tillräckliga utmaningar i sitt lärande, oavsett var i landet de bor. Det 
kommer att vara frivilligt för eleverna att ta del av dessa möjligheter. 
Förslagen tillgodoser vissa elevers behov av mer stimulans och 
utmanande undervisning och av att kunna få läsa på en högre nivå.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter är de ekonomiska 
konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
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Remissvar Dnr U2022/02568 Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få 
läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun instämmer i de i promemorian föreslagna ändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vi instämmer i de i promemorian föreslagna förändringarna. I och med att 
förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är de 
ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 
kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-
skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre 
nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får 
den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter 
sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och 
till bättre kunskapsresultat för dessa elever.  
Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-
skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 
särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå 
att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har 
svårigheter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 
betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 
vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får 
möjlighet att studera på en högre nivå.  
Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 
ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 
och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 
andra lärotider än de som gäller för övriga elever.  
I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-
studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om 
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andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till 
högskolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett 
utökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 
nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 
medger det.  
Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det föreslås 
därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-
skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 
läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att 
uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans 
ämnesplan inom grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få 
överlämnas på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  
Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att 
ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de 
har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 
fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 
olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 
och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 
informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa 
på en högre nivå inom gymnasieskolan.  
Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 
(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås i 
huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
Beslutsmotivering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen 
är de ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför 
försumbara. Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen 
att uppfylla kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslagen är positiva ur ett barnrättsperspektiv. De syftar till att öka 
likvärdigheten i utbildning inom skolväsendet och ge elever som snabbare 
når skolans mål större möjligheter att utvecklas och få tillräckliga 
utmaningar i sitt lärande, oavsett var i landet de bor. Det kommer att vara 
frivilligt för eleverna att ta del av dessa möjligheter. Förslagen tillgodoser 
vissa elevers behov av mer stimulans och utmanande undervisning och av 
att kunna få läsa på en högre nivå.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter är de ekonomiska 
konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
 
 
 
 
 



3 (3) 

 

   

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Promemoria Dnr U2022/02568 Elever i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt 
och på en högre nivå 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 
 Utbildningschef 

 
I tjänsten  
 
Per Angemo 
Utbildningschef 
Tierps kommun 
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Dnr U2022/02568 Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre 
nivå  
 
 
Remissvar 
Vi instämmer i de i promemorian föreslagna förändringarna. I och med att 
förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är de 
ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 
kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
 
 
För kommunstyrelsen,  
 
Per Angemo 
Utbildningschef 
Tierps kommun 
 



Ämne: VB: Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå - Svar senast den 28 
oktober 2022  [2022KC24296]
Från: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Till: 
Mottaget: 2022-07-01 12:43:16

Från: Jan Schierbeck <jan.schierbeck@regeringskansliet.se>
Skickat: den 1 juli 2022 11:14
Till: kommun@harnosand.se <kommun@harnosand.se>; kommun@habo.se 
<kommun@habo.se>; kommun@kristianstad.se <kommun@kristianstad.se>; 
kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; vindelns.kommun@vindeln.se 
<vindelns.kommun@vindeln.se>; upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se 
<upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se>; kundcenter@partille.se 
<kundcenter@partille.se>; kommun@tibro.se <kommun@tibro.se>; 
hofors.kommun@hofors.se <hofors.kommun@hofors.se>; info@norsjo.se <info@norsjo.se>; 
norrkoping.kommun@norrkoping.se <norrkoping.kommun@norrkoping.se>; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommun@ockero.se 
<kommun@ockero.se>; kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>; 
info@almhult.se <info@almhult.se>; almega.epost@almega.se <almega.epost@almega.se>; 
ragunda.kommun@ragunda.se <ragunda.kommun@ragunda.se>; flenskommun@flen.se 
<flenskommun@flen.se>; info@ludvika.se <info@ludvika.se>; kommun@borgholm.se 
<kommun@borgholm.se>; kommunstyrelsen@halmstad.se <kommunstyrelsen@halmstad.se>; 
lunds.kommun@lund.se <lunds.kommun@lund.se>; kommun@pitea.se <kommun@pitea.se>; 
registrator@mucf.se <registrator@mucf.se>; gotene.kommun@gotene.se 
<gotene.kommun@gotene.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommunen@hultsfred.se <kommunen@hultsfred.se>; sfs@sfs.se <sfs@sfs.se>; 
kommunen@alvsbyn.se <kommunen@alvsbyn.se>; kommunstyrelsen@vasteras.se 
<kommunstyrelsen@vasteras.se>; kommun@ljusnarsberg.se <kommun@ljusnarsberg.se>; 
info@ideburenskola.se <info@ideburenskola.se>; info@friskola.se <info@friskola.se>; 
registrator@skr.se <registrator@skr.se>; kommunen@falkoping.se <kommunen@falkoping.se>; 
info@hemochskola.se <info@hemochskola.se>; amanda.hurst@vrg.se <amanda.hurst@vrg.se>; 
info@iva.se <info@iva.se>; remiss@lararforbundet.se <remiss@lararforbundet.se>; info@lo.se 
<info@lo.se>; kontaktcenter@stockholm.se <kontaktcenter@stockholm.se>; 
info@sverigeselevkarer.se <info@sverigeselevkarer.se>; info@lnu.se <info@lnu.se>; 
registrator@umu.se <registrator@umu.se>; registrator@uka.se <registrator@uka.se>; 
registrator@stat-inst.se <registrator@stat-inst.se>; info@foraldraalliansen.nu 
<info@foraldraalliansen.nu>; info@barnombudsmannen.se <info@barnombudsmannen.se>; 
registrator@sh.se <registrator@sh.se>; registrator@kth.se <registrator@kth.se>; 
registrator@ki.se <registrator@ki.se>; regelradet@regelradet.se <regelradet@regelradet.se>; 
registrator@uu.se <registrator@uu.se>; registrator@skolfi.se <registrator@skolfi.se>; 
pia.vallgarda@suhf.se <pia.vallgarda@suhf.se>; registrator@gu.se <registrator@gu.se>; 
info@engelska.se <info@engelska.se>; info@kunskapsskolan.se <info@kunskapsskolan.se>; 



registrator@uhr.se <registrator@uhr.se>; marcus@pbpartner.se <marcus@pbpartner.se>; 
info@europaskolan.se <info@europaskolan.se>; sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se 
<sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se>; info@tibble.nu <info@tibble.nu>; 
registrator@csn.se <registrator@csn.se>; info@skolledarna.se <info@skolledarna.se>; 
registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@elevernasriksforbund.se 
<info@elevernasriksforbund.se>; info@funktionsratt.se <info@funktionsratt.se>; 
info@sverigeselevrad.se <info@sverigeselevrad.se>; info <info@dhr.se>; info@autism.se 
<info@autism.se>; beo@skolinspektionen.se <beo@skolinspektionen.se>; info@laroverken.se 
<info@laroverken.se>; sdr <sdr@sdr.org>; remisser <remisser@svensktnaringsliv.se>; 
kansliet@attention.se <kansliet@attention.se>; registrator@kmh.se <registrator@kmh.se>; 
kansli@saco.se <kansli@saco.se>; info@mfd.se <info@mfd.se>; ifau@ifau.uu.se 
<ifau@ifau.uu.se>; lr@lr.se <lr@lr.se>; info <info@tco.se>; natverket@nuft.nu 
<natverket@nuft.nu>; skolinspektionen@skolinspektionen.se 
<skolinspektionen@skolinspektionen.se>; info <info@lsu.se>; info@teknikforetagen.se 
<info@teknikforetagen.se>; spsm@spsm.se <spsm@spsm.se>; registrator@oks.se 
<registrator@oks.se>; registrator@skolverket.se <registrator@skolverket.se>; info@srf.nu 
<info@srf.nu>; do@do.se <do@do.se>; imy@imy.se <imy@imy.se>; hrf <hrf@hrf.se>; 
info@vagledarforeningen.se <info@vagledarforeningen.se>
Ämne: Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå - Svar senast den 28 
oktober 2022 

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Remissinstanser

1          Almega

2          Autism- och Aspergerförbundet

3          Barn- och elevombudet

4          Barnombudsmannen

5          Borgholms kommun

6          Centrala studiestödsnämnden

7          DHR

8          Diskrimineringsombudsmannen

9          Elevernas riksförbund

10      Falköpings kommun

11      Flens kommun



12      Fria Läroverken i Sverige AB

13      Friskolornas riksförbund

14      Funktionsrätt Sverige

15      Föreningen Teknikföretagen i Sverige

16      Föräldraalliansen Sverige

17      Göteborgs kommun

18      Göteborgs universitet

19      Götene kommun

20      Habo kommun

21      Halmstads kommun

22      Hammarö kommun

23      Hofors kommun

24      Hultsfreds kommun

25      Härnösands kommun

26      Hörselskadades Riksförbund (HRF)

27      Idéburna skolors riksförbund

28      Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

29      Integritetsskyddsmyndigheten

30      Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

31      Justitiekanslern

32      Karolinska institutet

33      Kristianstads kommun

34      Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

35      Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

36      Kungl. Tekniska högskolan

37      Kunskapsskolan i Sverige AB

38      Landsorganisationen i Sverige (LO)

39      Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

40      Linnéuniversitetet

41      Ljusnarsbergs kommun

42      Ludvika kommun

43      Lunds kommun



44      Lärarförbundet

45      Lärarnas Riksförbund

46      Malmö kommun

47      Myndigheten för delaktighet

48      Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

49      Norrköpings kommun

50      Norsjö kommun

51      Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT)

52      Partille kommun

53      Piteå kommun

54      Ragunda kommun

55      Regelrådet

56      Riksförbundet Attention

57      Riksförbundet Hem och Skola

58      Sameskolstyrelsen

59      Skolforskningsinstitutet

60      Specialpedagogiska skolmyndigheten 

61      Statens institutionsstyrelse

62      Statens skolinspektion

63      Statens skolverk

64      Stiftelsen Europaskolan

65      Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 

66      Stockholms kommun

67      Svenskt Näringsliv

68      Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

69      Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

70      Sveriges Elevkårer

71      Sveriges Elevråd

72      Sveriges förenade studentkårer

73      Sveriges Kommuner och Regioner

74      Sveriges Skolledarförbund

75      Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)



76      Sveriges Vägledarförening

77      Synskadades Riksförbund

78      Södertörns högskola

79      Tibble Fristående Gymnasium TFG AB

80      Tibro kommun

81      Tierps kommun

82      Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

83      Umeå universitet

84      Universitets- och högskolerådet 

85      Universitetskanslersämbetet 

86      Upplands Väsby kommun

87      Uppsala universitet

88      Vindelns kommun

89      Västerås kommun

90      Älmhults kommun

91      Älvsbyns kommun

92      Öckerö kommun

93      Överklagandenämnden för studiestöd

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 28 oktober 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
U2022/02568 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.



Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 

 
Torbjörn Malm
Ämnesråd
 

 

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.

http://www.regeringen.se/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
http://www.regeringen.se/
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Sammanfattning 

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-

skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre 

nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte 

får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas 

efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och 

till bättre kunskapsresultat för dessa elever.  

Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-

skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 

särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå 

att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårig-

heter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 

betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 

vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlig-

het att studera på en högre nivå.  

Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 

andra lärotider än de som gäller för övriga elever. 

I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-

studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om 

andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till hög-

skolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett ut-

ökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 

nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 

medger det. 

Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det före-

slås därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att upp-

gifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnes-

plan inom grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få överlämnas 

på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  

Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med 

att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans 

de har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 

fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 

olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 

och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 

informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa 

på en högre nivå inom gymnasieskolan. 

Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 

(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås 

i huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023.
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 7 kap. 17 §, 10 kap. 1 och 4 §§, 12 kap. 1 och 4 §§, 13 kap. 1 och 

4 §§, 16 kap. 15 § och 21 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 23 kap. 12 § ska lyda ”När viss undervis-

ning får överlämnas på entreprenad inom grundskolan, specialskolan och 

sameskolan”, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 23 g §, 12 kap. 

23 a §, 13 kap. 21 c §, 21 kap. 3 a § och 23 kap. 12 a §, och närmast före 

10 kap. 23 g §, 12 kap. 23 a § och 13 kap. 21 c § nya rubriker av följande 

lydelse. 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

7 kap. 

17 §1 

En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, 

specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas 

för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 

utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår 

och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, 

sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avvikel-

ser från andra stycket för elever i 

anpassade grundskolan och 

specialskolan. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avvikel-

ser från andra stycket för elever i 

grundskolan och sameskolan som 

läser på en högre nivå och för ele-

ver i anpassade grundskolan och 

specialskolan. 

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obliga-

toriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare 

samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det 

finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras 

samma dag. 

 

 

 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2022:000. 
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 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

10 kap. 

1 §2 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 §§), 

– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 

– bestämmelser om lovskola (23 a–23 f §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (23 g §), 

– bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman (24–34 §§), 

och 

– bestämmelser om fristående grundskola (35–41 §§). 

 

4 §3 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens 

skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

 Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 g § 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

 

2 Senaste lydelse 2017:570. 
3 Senaste lydelse 2017:620. 
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kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

12 kap. 

1 §4 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 a §§), 

– bestämmelser om betyg (14–

23 §§), och 

– bestämmelser om betyg (14–

23 §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (23 a §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (24–

26 §§). 

 

4 §5 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och 

drama. För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 

3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever 

inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

 

4 Senaste lydelse 2013:796. 
5 Senaste lydelse 2017:620. 
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 Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

 Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a § 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i specialsko-

lan läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

13 kap. 

1 §6 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–14 §§), 

– bestämmelser om betyg (15–

21 a §§), och 

– bestämmelser om betyg (15–

21 a §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (21 c §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (22–

24 §§). 

 

4 §7 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

 

6 Senaste lydelse 2011:878. 
7 Senaste lydelse 2017:620. 
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– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

 Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c § 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

16 kap. 

15 § 

De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 

Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid 

än tre läsår. 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får 

denne besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. 

 Huvudmannen får för en enskild 

elev besluta att en utbildning får 

fördelas på kortare tid än tre 

läsår, om eleven medger det. 
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 Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

21 kap. 

1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– allmänna förutsättningar för 

fjärrundervisning i vissa skolfor-

mer (2 och 3 §§), 

– allmänna förutsättningar för 

fjärrundervisning i vissa skolfor-

mer (2–3 a §§), 

– när fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

(4 och 5 §§), 

– när fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och anpassade 

gymnasieskolan (6 §), 

– när fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ung-

domshem (7 §), 

– försöksverksamhet (8 §), 

– beslut om fjärrundervisning (9 §), 

– utförare av fjärrundervisning (10 §), 

– krav på fjärrundervisning (11–13 §§), och 

– bemyndigande (14 §). 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 3 a § 

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan i kurser som eleven 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

4 §9 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får fjärrundervisning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 

– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 

 

8 Senaste lydelse 2022:000. 
9 Senaste lydelse 2022:000. 
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I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid 

och integrerad samisk undervisning. 

 Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser 

som en elev i grundskolan, spe-

cialskolan eller sameskolan läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

23 kap. 

 12 a § 

Uppgifter som avser undervis-

ning i en kurs enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan får överlämnas 

till en huvudman för gymnasie-

skola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

                                      

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 och 23 g §§, 12 kap. 4 och 23 a §§, 

13 kap. 4 och 21 c §§, 21 kap. 3 a och 4 §§ och 23 kap. 12 a § skollagen 

(2010:800) ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.1 Föreslagen lydelse 

 

10 kap. 

4 §1 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens 

skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 g §2 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

grundskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska betygssättas 

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
2 Senaste lydelse 2023:000. 
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de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

enligt de bestämmelser som gäller 

för gymnasieskolan. 

 

12 kap. 

4 §3 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och 

drama. För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 

3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever 

inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 a §4 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i specialsko-

lan läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

specialskolan läser enligt gymna-

sieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som 

gäller för gymnasieskolan. 

 

3 Senaste lydelse 2023:000. 
4 Senaste lydelse 2023:000. 
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 13 kap. 

4 §5 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

21 c §6 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller 

för gymnasieskolan. 

 

21 kap. 

3 a §7 

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller same-

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller same-

 

5 Senaste lydelse 2023:000. 
6 Senaste lydelse 2023:000. 
7 Senaste lydelse 2023:000. 
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skolan i kurser som eleven läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

skolan på nivåer i ett ämne som 

eleven läser enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan. 

 

4 §8 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får fjärrundervisning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 

– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid 

och integrerad samisk undervisning. 

Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser 

som en elev i grundskolan, spe-

cialskolan eller sameskolan läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas på 

nivåer i ett ämne som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 kap. 

12 a §9 

Uppgifter som avser undervis-

ning i en kurs enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan får överlämnas till 

en huvudman för gymnasieskola 

på entreprenad inom 

Uppgifter som avser undervis-

ning i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan får överlämnas 

till en huvudman för gymnasie-

skola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

                                      

1. Denna lag träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 

efter den 30 juni 2025. 

  

 

8 Senaste lydelse 2023:000. 
9 Senaste lydelse 2023:000. 
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 1.3 Förslag till förordning om ändring i 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039) 

dels att 4 kap. 24 § och 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

3 kap. 

 3 a § 

I gymnasieskolan får huvud-

mannen besluta om andra lärotider 

för en elev än de som anges i 1–

3 §§, om eleven deltar i en eller fle-

ra kurser vid en högskola. 

 

4 kap. 

24 §1 

En elev får delta frivilligt i under-

visning i en eller flera kurser som 

ligger utanför elevens fullständiga 

program, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genomföra 

såväl kurserna på den ordinarie stu-

dievägen som de frivilliga kurserna 

(utökat program). Beslutet fattas av 

rektorn. 

En elev får delta frivilligt i 

undervisning i en eller flera kurser 

som ligger utanför elevens full-

ständiga program, om eleven på 

ett tillfredsställande sätt kan antas 

genomföra såväl kurserna på den 

ordinarie studievägen som de fri-

villiga kurserna (utökat program). 

Högskolekurser får ingå i ett utö-

kat program i gymnasieskolan, 

om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl 

sin ordinarie gymnasieutbildning 

som högskolekurserna.  

 Ett beslut om att en elev får följa 

ett utökat program fattas av rek-

torn. 

En elev som följer ett utökat 

program har rätt till garanterad 

undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 

19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

En elev som följer ett utökat 

program har rätt till garanterad 

undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 

19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Detta gäller dock inte för högskole-

kurser. 

I högskoleförordningen 

(1993:100) finns bestämmelser om 

tillträde till högskolekurser. 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2022:1105. 
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8 kap. 

12 § 

En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen ska få ett examens-

bevis när eleven har avslutat ett nationellt program och har fått betyg på 

alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella 

studieplan. För den elev som efter en eller flera kurser eller gymnasiear-

betet har fått beslut om betyg som innebär att betyg inte har kunnat sättas 

enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800) eller annars inte uppfyller kra-

ven för gymnasieexamen ska i stället studiebevis utfärdas. 

Betygen på de kurser som enligt elevens individuella studieplan ingår 

i det fullständiga programmet och betygen på de kurser som enligt stu-

dieplanen ligger utanför elevens fullständiga program ska redovisas var 

för sig i beviset. 

 Betyg på högskolekurser ska 

inte redovisas i beviset. 

                                      

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.4 Förslag till förordning om ändring i 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 24 § och 8 kap. 12 § gymnasieförord-

ningen (2010:2039) ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.3 Föreslagen lydelse 

 

4 kap. 

24 §1 

En elev får delta frivilligt i under-

visning i en eller flera kurser som 

ligger utanför elevens fullständiga 

program, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genomföra 

såväl kurserna på den ordinarie stu-

dievägen som de frivilliga kurserna 

(utökat program). Högskolekurser 

får ingå i ett utökat program i gym-

nasieskolan, om eleven på ett till-

fredsställande sätt kan antas 

genomföra såväl sin ordinarie gym-

nasieutbildning som högskolekur-

serna. 

En elev får delta frivilligt i 

undervisning på en eller flera 

nivåer i ett ämne som ligger utan-

för elevens fullständiga program, 

om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl 

nivåerna i ämnet på den ordinarie 

studievägen som de frivilliga 

nivåerna i ämnet (utökat prog-

ram). Högskolekurser får ingå i 

ett utökat program i gymnasiesko-

lan, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genom-

föra såväl sin ordinarie gymnasie-

utbildning som högskolekurserna.  

Ett beslut om att en elev får följa ett utökat program fattas av rektorn. 

En elev som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervis-

ningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 19 kap. 20 § 

skollagen (2010:800). Detta gäller dock inte för högskolekurser. 

I högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om tillträde till 

och betyg på högskolekurser. 

 

8 kap. 

12 §2 

En elev som uppfyller kraven för 

gymnasieexamen ska få ett exa-

mensbevis när eleven har avslutat 

ett nationellt program och har fått 

betyg på alla kurser och på det 

gymnasiearbete som ingår i elevens 

individuella studieplan. För den 

elev som efter en eller flera kurser 

eller gymnasiearbetet har fått beslut 

om betyg som innebär att betyg inte 

har kunnat sättas enligt 15 kap. 

27 § skollagen (2010:800) eller 

annars inte uppfyller kraven för 

En elev som uppfyller kraven 

för gymnasieexamen ska få ett 

examensbevis när eleven har 

avslutat ett nationellt program och 

har fått betyg på alla nivåer i ett 

ämne och på det gymnasiearbete 

som ingår i elevens individuella 

studieplan. För den elev som efter 

en eller flera nivåer i ett ämne 

eller gymnasiearbetet har fått 

beslut om betyg som innebär att 

betyg inte har kunnat sättas enligt 

15 kap. 27 § skollagen 

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
2 Senaste lydelse 2023:000. 
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gymnasieexamen ska i stället stu-

diebevis utfärdas. 

(2010:800) eller annars inte upp-

fyller kraven för gymnasieexa-

men ska i stället studiebevis utfär-

das. 

Betygen på de kurser som enligt 

elevens individuella studieplan 

ingår i det fullständiga programmet 

och betygen på de kurser som 

enligt studieplanen ligger utanför 

elevens fullständiga program ska 

redovisas var för sig i beviset. 

Betygen på de nivåer i ett ämne 

som enligt elevens individuella 

studieplan ingår i det fullständiga 

programmet och betygen på de 

nivåer i ett ämne som enligt stu-

dieplanen ligger utanför elevens 

fullständiga program ska redovi-

sas var för sig i beviset. 

Betyg på högskolekurser ska inte redovisas i beviset. 

                                      

1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025. 
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 1.5 Förslag till förordning om ändring i 

skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skolförordningen (2011:185) 

dels att 5 a kap. 2 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 4 a § och 6 kap. 22 a §, 

och närmast före 6 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

3 kap. 

 4 a § 

I grundskolan, specialskolan och 

sameskolan får huvudmannen 

besluta om andra lärotider för en 

elev än de som anges i 2–4 §§, om 

eleven läser på en högre nivå. 

 

5 a kap. 

2 §1 

Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen 

(2010:800), bara användas i 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan 

och grundsärskolan, årskurserna 

1–7 i specialskolan samt samesko-

lan, vid undervisning i modersmål, 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan 

och anpassade grundskolan, års-

kurserna 1–7 i specialskolan samt 

sameskolan, vid undervisning i 

modersmål, 

2. sameskolan vid undervisning i samiska, 

3. årskurserna 1–6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, 

grundsärskolan och sameskolan 

och årskurserna 5–7 i specialskolan 

vid undervisning i moderna språk 

och teckenspråk, och 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, 

anpassade grundskolan och same-

skolan och årskurserna 5–7 i 

specialskolan vid undervisning i 

moderna språk och teckenspråk, 

och 

5. årskurserna 4–6 i grundskolan vid undervisning i form av extra stu-

dietid. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan 

och grundsärskolan och årskurser-

na 8–10 i specialskolan får fjärr-

undervisning användas i samtliga 

ämnen och verksamheter som 

anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan 

och anpassade grundskolan och 

årskurserna 8–10 i specialskolan 

får fjärrundervisning användas i 

samtliga ämnen och verksamheter 

som anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

 Av 21 kap. 3 a § skollagen fram-

går att fjärrundervisning även får 

användas i kurser som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

 

1 Senaste lydelse 2022:731. 
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sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

6 kap. 

 

 Betyg på utbildning som 

anordnas enligt gymnasieskolans 

ämnesplan 

 

22 a § 

När gymnasieskolans ämnesplan 

tillämpas ska 15 kap. 22–24 och 

25 a–27 §§ skollagen (2010:800) 

tillämpas i stället för 10 kap. 17–

22 §§, 12 kap. 17–22 §§ eller 

13 kap. 18–21 b §§ samma lag och 

8 kap. 1 a–1 d och 2–3 g §§ gym-

nasieförordningen (2010:2039) 

tillämpas i stället för 3–8 §§. 

Betyg som sätts enligt första 

stycket ska utfärdas separat. 

                                      

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.6 Förslag till förordning om ändring i 

skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs att 5 a kap. 2 § skolförordningen (2011:185) ska ha 

följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.5 Föreslagen lydelse 

 

5 a kap. 

2 §1 

Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen 

(2010:800), bara användas i 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan och anpassade grundskolan, 

årskurserna 1–7 i specialskolan samt sameskolan, vid undervisning i 

modersmål, 

2. sameskolan vid undervisning i samiska, 

3. årskurserna 1–6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, anpassade grundskolan och 

sameskolan och årskurserna 5–7 i specialskolan vid undervisning i 

moderna språk och teckenspråk, och 

5. årskurserna 4–6 i grundskolan vid undervisning i form av extra stu-

dietid. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan och anpassade grundskolan och 

årskurserna 8–10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i 

samtliga ämnen och verksamheter som anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

Av 21 kap. 3 a § skollagen fram-

går att fjärrundervisning även får 

användas i kurser som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Av 21 kap. 3 a § skollagen 

framgår att fjärrundervisning 

även får användas på nivåer i ett 

ämne som en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

                                      

1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025. 

   

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:37) om 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ha föl-

jande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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 Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 



  

  

 

24 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.   
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 3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller grundskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:65. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 
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– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

   



  

  

29 

 1.8 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan 

för specialskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:250) 

om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 

i vissa fall ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
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 – skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller specialskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:6. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 



  

  

 

34 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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 1.9 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan 

för sameskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:251) 

om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i 

vissa fall ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
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 – skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero,  

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller sameskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:7. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero,  

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 
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3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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 1.10 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan 

för gymnasieskolan 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2011:144) 

om läroplan för gymnasieskolan ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen ald-

rig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 
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 – lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:9. 
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 – utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan 

för gymnasieskolan 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2011:144) 

om läroplan för gymnasieskolan ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 4 juli 2023. 

3. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025.   
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 Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.10 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 
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– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 

   



  

  

49 

 Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av nivåer i ett ämne och att återvänds-

gränder i studiegången undviks, 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2023:000. 
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– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och på nivåer i ett ämne samt får 

stöd att formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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 2 Elever som lätt når skolans mål får inte 

alltid den stimulans de har rätt till 

Undervisningen ger inte tillräckligt med utmaningar för alla elever 

Statens skolinspektions tillsyn och kvalitetsgranskningar visar att många 

elever inte får en undervisning som är tillräckligt stimulerande (Skol-

inspektionen 2018). Av Skolinspektionens skolenkät våren 2020 framgår 

att 28 procent av eleverna i årskurs 9 i grundskolan och 23 procent av 

eleverna som gick andra läsåret i gymnasieskolan upplevde att de inte får 

tillräckliga utmaningar i sitt skolarbete. Svarsfrekvensen var 82 procent i 

grundskolan och 82 procent i gymnasieskolan. Vid Skolinspektionens 

tolkning av svaren har svarsalternativen ”Stämmer helt och hållet” och 

”Stämmer ganska bra” summerats när det gäller påståendet ”Jag får för lite 

utmanande arbetsuppgifter i skolan”. I årskurs 9 har 31 procent av pojkar-

na svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra jämfört med 

25 procent av flickorna. I andra läsåret i gymnasieskolan har 26 procent av 

pojkarna svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra jämfört 

med 20 procent av flickorna (Skolinspektionen 2020).  

Att ringa in gruppen elever som behöver mer intellektuella utmaningar 

och stimulans i undervisningen är inte helt enkelt. Där återfinns hög-

presterande elever, elever som har ett specialintresse för ett eller flera 

ämnen eller ämnesområden och elever som är särskilt begåvade inom ett 

eller flera områden. Elever som är särskilt begåvade kan ha en fallenhet 

för något ämne, t.ex. matematik, eller en stor problemlösningsförmåga. 

Särskilt begåvade elever har ofta en förmåga som är avgränsad till något 

område. Det är ovanligt att eleven har samma förmåga inom flera om-

råden. Högpresterande elever presterar, som termen indikerar, bra i skolan, 

vilket t.ex. leder till höga betyg. När Skolinspektionen genomförde en 

kvalitetsgranskning av undervisning i gymnasieskolan för högpresterande 

elever följde myndigheten elever med höga meritvärden från grundskolan, 

dvs. som under sin grundskoletid varit högpresterande och därmed borde 

ha potential att fortsätta vara det (Skolinspektionen 2018).  

Det bör nämnas att särskilt begåvade elever, dvs. elever som vanligen är 

särskilt begåvade inom ett visst område, kan återfinnas bland mer generellt 

högpresterande elever. De ingår dock inte alltid i denna grupp. Det finns 

inte någon enhetlig definition av gruppen särskilt begåvade elever (se t.ex. 

Skolverket 2015a).  

En av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att matematik-

undervisningen utmärker sig när det gäller brist på individanpassade ut-

maningar. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna fick 

eleverna inte tillräckliga utmaningar. Undervisningen på en tredjedel av 

de observerade lektionerna på naturvetenskapsprogrammet behövde an-

passas bättre till de högpresterande eleverna. I stället för att utmanas i sitt 

lärande kunde högpresterande elever stundtals få sitta sysslolösa i klass-

rummet eller få göra om samma typ av uppgifter som de redan genomfört. 

Granskningen visar även att lärarsamverkan när det gäller undervisning av 

högpresterande elever sällan prioriteras i skolans övergripande organisa-

tion (Skolinspektionen 2018). Av en tematisk analys som Skolinspek-

tionen gjort framgår dessutom att lärarna vid de undersökta skolorna ofta 
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prioriterar att eleverna ska nå ett godkänt betyg, vilket får konsekvensen 

att lärarna inte hinner med att ge de elever som skulle gynnas av att 

fördjupa sitt lärande tillräckliga utmaningar. Undervisningen tenderar att 

läggas på en medelnivå för att passa så många elever som möjligt. Av 

analysen framgår också att elever som inte får tillräckliga utmaningar, och 

ofta får vänta in sina klasskamrater innan de får en ny uppgift, riskerar att 

förlora motivationen för studierna (Skolinspektionen 2016). 

Sammanfattningsvis indikerar Skolinspektionens rapporter och analyser 

att elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en under-

visning som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. Frågan har också uppmärksammats 

i statliga utredningar. Enligt 2015 års skolkommission behöver svensk 

skola inte bara vidta åtgärder för att stärka de lägst presterande elev-

grupperna i utbildningssystemet, utan skolan behöver även bli bättre på att 

främja lärandet för de högpresterande eleverna (SOU 2017:35). Det 

framgår också av Gymnasieutredningens betänkande att skolor generellt 

behöver bli bättre på att ge stöd och stimulans till eleverna (SOU 2016:77). 

Särskilt begåvade och högpresterande elever behöver undervisning som 
är anpassad för dem  

I sammanställningen Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn 

i den svenska skolan (Persson 2015) anges att frågan om intellektuell 

förmåga rönte nytt intresse i Sverige i samband med Lissabonfördraget, 

som EU antog 2007. Vikten av innovation, kreativitet, entreprenörskap 

och kunskap lyfts särskilt fram i fördraget. Enligt Persson har det varit ett 

problem i svensk skolkultur att särskild begåvning förståtts som något 

slags privilegium och att särskilt begåvade elever därför inte behöver 

någon hjälp. De aktuella eleverna behöver dock stimulans och önskar 

större social acceptans av lärare och klasskamrater. Vidare krävs det enligt 

Persson förståelse för hur särskilt viktig lärarrollen är för dem. 

Hur stor andel av en elevkull som räknas till gruppen särskilt begåvade 

elever varierar i forskningssammanhang. Det finns, som nämns ovan, 

ingen enhetlig definition av gruppen. I Skolverkets stödmaterial för att 

stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt 

begåvade elever refereras till forskning och praxis som beskriver spannet 

2–10 procent. Andelen elever som kan betraktas som extremt begåvade 

uppskattas till 0,1–0,5 procent. Det är dock viktigt att i detta sammanhang 

även nämna en större grupp, de s.k. högpresterande eleverna, som utgör ca 

15–20 procent. En gemensam nämnare för dessa grupper är att de inte 

sällan blir understimulerade i undervisningen (Skolverket 2015a). 

Westling Allodi (2015) anger i en artikel att det är vanligt att särskilt 

begåvade elever går i vanliga skolor och klasser men att undervisningen 

för dem har individuella inslag genom olika former av individuellt stöd 

och olika slag av acceleration och berikning. Med acceleration förstås i 

detta sammanhang elever som arbetar framåt i egen takt, som är betydligt 

högre än deras klasskamraters. Acceleration kan även vara att eleven går 

vidare i ett eller flera ämnen till nästa nivå i utbildningssystemet. Berik-

ning avser att en elev fördjupar sig inom ett område eller breddar sina 

studier genom att studera inom kunskapsfält som ligger utanför skolans 

ämnesinnehåll. Andra sätt att stödja högpresterande elever är enligt 
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 Westling Allodi olika former av rådgivande samtal, individuell hand-

ledning och coachning.  

Det förekommer även, i varierande utsträckning i olika länder, att det 

inom eller utanför det formella skolsystemet anordnas extra kurser och 

evenemang av olika slag. Westling Allodi refererar till en internationell 

kartläggning som visar på en förändring i synsätt där flera utbildnings-

system går ifrån en syn på begåvning som något ärvt och stabilt som berör 

en begränsad grupp av elever som undervisas i särskilda program. I stället 

anammar flera utbildningssystem en bredare definition av begåvning som 

betonar fallenhet i kombination med ansträngning och en policy som i 

högre utsträckning uppmuntrar till berikning och differentiering i vanliga 

grupper. Westling Allodi refererar även till att Bailey et al. (2008), i en 

systematisk forskningsöversikt av fungerande pedagogiska insatser för 

särskilt begåvade elever i en rad olika länder, visar att individanpassat 

lärande och differentiering inom ramen för vanlig klassundervisning varit 

en framgångsrik metod. I samma forskningsöversikt rekommenderas 

också olika slags individualiserade program, organisatoriska lösningar 

med nivågruppering och olika former av differentiering inom en grupp 

med varierande nivåer av förmågor. Flera modeller verkar enligt över-

sikten vara effektiva. Lärarens ledarskap i klassrummet och samspelet 

eleverna emellan lyfts fram som viktiga för att skapa goda lärande-

situationer. 

Sammantaget visar både Persson och Westling Allodi att en gemensam 

nämnare är att särskilt begåvade elever behöver stimulans och anpass-

ningar utifrån sina olika förutsättningar och behov för att kunna utveckla 

sin potential fullt ut. 

I betänkandet SOU 2017:35 anger 2015 års skolkommission att de 

nedåtgående resultat som visats i internationella kunskapsmätningar för 

elever i Sverige under början av 2000-talet, som studierna TIMSS10 och 

PISA11, inte bara berör lågpresterande utan även högpresterande elever. 

Kommissionen anser att det finns ett behov av att bygga upp kunskap om 

goda arbetssätt för både låg- och högpresterande elever. Det är viktigt att 

elever som behöver mer stimulans och utmaningar i skolarbetet får det och 

att lärare anpassar undervisningen även utifrån högpresterande och sär-

begåvade elevers behov och förutsättningar.  

Om undervisningen inte individanpassas kan studieresultaten försämras 

Skolinspektionen framhåller att utan anpassade utmaningar riskerar hög-

presterande elever att inte utveckla uthållighet och studieteknik (Skol-

inspektionen 2018). I ett stödmaterial på Skolverkets webbplats refereras 

till flera forskare och det anges att det är först när elever utsätts för ut-

maningar som de med väl anpassad undervisning kan lära sig studieteknik, 

hitta metoder för att arbeta sig igenom uppgifter som ger motstånd och får 

 

10 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i 

årskurs 4 och 8. 
11 PISA (Programme for International Student Assessment) har genomförts vart tredje år 

sedan 2000 och undersöker 15-åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. 
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erfarenhet av att gå vidare efter tillfälliga misslyckanden (Skolverket 

2015b). 

För att särskilt begåvade elever ska kunna visa och utveckla sina för-

mågor krävs vidare att skolan uppmärksammar dem och ger dem ut-

maningar på rätt nivå. Det handlar om acceptans och förståelse från 

lärarnas sida, acceptans och tolerans mellan elever och att särskilt be-

gåvade elever får möjlighet att uppleva delaktighet och utmaningar med 

andra särskilt begåvade och högpresterande elever. 

Särskilt begåvade elever som inte får lämplig undervisning och stöd 

riskerar att bli understimulerade eller hamna i utanförskap. Under-

stimulans och ett negativt bemötande kan leda till stökiga elever i klass-

rummet. En konsekvens kan bli att eleverna inte vill gå till skolan eller 

följa undervisningen eftersom de känner att de redan kan det som de ska 

lära sig i skolan. Det kan också leda till att eleverna inte känner sig accep-

terade av samhället och i förlängningen till ensamhet och slutenhet.  

Det finns särskilt begåvade elever som uteblivit från lärarledd 

undervisning i skolan under största delen av sin grundskoletid. Eleverna 

har upplevt att de i för hög grad behövt undertrycka sin personlighet och 

sin begåvning för att passa in och bli accepterade. De har fått agera 

extralärare eller förväntats höja moral och etik i klassrummet i stället för 

att få undervisning och fokusera på sin egen utveckling. Många beteenden 

hos särskilt begåvade elever kan ibland misstolkas som uttryck för 

svårigheter med uppmärksamhet eller socialt samspel (Skolverket 2015b). 

Enligt Skolinspektionen kan bristande individanpassning och stöd leda 

till att högpresterande elever inte upplever undervisningen som stimu-

lerande och anpassad efter dem. Det kan påverka deras studiemotivation 

med sjunkande studieresultat som följd (Skolinspektionen 2016). 

Bristande ledning och stimulans kan enligt Skolinspektionen medföra att 

eleven aktivt underpresterar i ett försök att passa in och därmed får nega-

tiva upplevelser av skolgången. Det kan leda till psykisk ohälsa och att 

eleven uteblir från undervisningen. Det är också större risk att omotiverade 

eller uttråkade elever sysselsätter sig med annat än lärande på lektionerna 

eller ställer till med oreda. Vidare ser myndigheten utifrån ett antal skol-

besök en koppling mellan lärares förmåga att hålla strukturerade, väl-

planerade lektioner med varierat innehåll och elevernas studiero och 

motivation. Skolinspektionen pekar på att högpresterande elever ofta inte 

får tillräcklig återkoppling och tydliga instruktioner. Otydlighet i under-

visningen leder lätt till prestationsrelaterad stress hos dessa elever.  

Skolinspektionen lyfter också elevhälsans betydelse för högpresterande 

elever (Skolinspektionen 2018). För att elevernas stress ska hållas på en 

rimlig nivå behöver skolan ha en helhetssyn och arbeta aktivt för att 

motverka prestationsrelaterad stress. Elevhälsan har en central roll i detta 

arbete. 

Kunskapen om elevernas behov behöver öka och stöd- och 
utvecklingsinsatser behövs 

Regeringen gav i Skolverkets regleringsbrev för 2019 myndigheten i upp-

drag att lämna förslag på hur skolors arbete med elever i grund- och 

gymnasieskolan, som har lätt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, 

kan stärkas och stödjas. I redovisningen av uppdraget bekräftas att elever 
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 som snabbare når skolans mål, elever som har särskilt intresse eller 

fallenhet för ett eller flera ämnen och elever som har en särskild begåvning 

av olika skäl inte alltid får den ledning och stimulans som behövs för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket 2020).  

Skolverket bedömer att det finns goda möjligheter för elever till ut-

manande undervisning och studier på högre nivå inom det nuvarande 

regelsystemet. Skolverket föreslår därför inga genomgripande för-

fattningsförändringar, men lämnar förslag som syftar till att förbättra de 

reella möjligheterna för elever som snabbare når skolans mål att nå längre 

i sitt lärande. Enligt myndigheten behövs även ökad kunskap om hur man 

tillgodoser behoven hos elever som behöver särskilda utmaningar. Myn-

digheten bedömer att det behövs insatser för att kunskapen ska öka hos 

flera olika personalkategorier i skolan, bl.a. skolchefer, rektorer och lärare. 

Lärarna behöver ökad kompetens och möjligheter att pedagogiskt diffe-

rentiera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Vidare är, enligt 

Skolverket, sättet som rektorn leder och organiserar skolan centralt i 

arbetet med att ge både högpresterande och särskilt begåvade elever den 

utbildning de har rätt till. 

Det pågår försöksverksamheter med spetsutbildningar … 

Det har sedan 2012 i grundskolan och 2009 i gymnasieskolan funnits 

försöksverksamheter med riksrekryterande spetsutbildning i Sverige. 

Spetsutbildningarna regleras i särskilda förordningar (se avsnitt 3). 

Läsåret 2020/21 bedrevs spetsutbildning i försöksverksamheterna vid 

24 grundskolor och 23 gymnasieskolor.  

Spetsutbildningen skiljer sig från ordinarie utbildning genom att den er-

bjuder eleverna särskild fördjupning och breddning och en högre studie-

takt inom ett ämne eller ämnesområde. Högstadieelever får erbjudas 

möjligheten att läsa en eller flera gymnasiekurser och gymnasieelever ska 

kunna läsa kurser vid en högskola vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier. Spetsutbildningarna i försöksverksamheterna rekryterar elever 

från hela landet. Läsåret 2020/21 gick 2 145 elever en spetsutbildning i 

grundskolan och 1 315 elever gick en spetsutbildning i gymnasieskolan. 

Det bör nämnas att det vid sidan av försöksverksamheten med gymnasial 

spetsutbildning dessutom finns riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

inom den ordinarie gymnasieutbildningen. Totalt gick 1 779 elever en så-

dan utbildning läsåret 2020/21 (Skolverket 2021). 

… men det räcker inte för att nå alla elever som behöver extra 
utmaningar 

Skolinspektionens granskningar och Skolverkets utvärderingar av spets-

utbildningarna och redovisning av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven visar att det behöver skapas tydligare möjligheter och en 

tydlig struktur i utbildningssystemet för att fånga upp och möta behoven 

hos de elever som är högpresterande eller särskilt begåvade och som lätt 

når skolans mål (Skolinspektionen 2016 och 2018 samt Skolverket 2019 

och 2020). 

Spetsutbildning finns endast på ett fåtal orter i landet, vilket för de flesta 

elever innebär att de är tvungna att flytta eller resa långt från hemorten för 
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att kunna påbörja en sådan utbildning. Dessutom får varje år endast högst 

30 elever påbörja en spetsutbildning. Det är alltså få elever som har en 

reell möjlighet att ta del av en sådan utbildning. Det är problematiskt att 

det svenska skolväsendet inte har ett regelsystem där det, parallellt med de 

befintliga spetsutbildningarna, är möjligt att i tillräcklig grad möta hög-

presterande eller särbegåvade elever med utgångspunkt i den ordinarie 

undervisningen på hemorten.   

 

3 Nuvarande reglering 

Elever har rätt till en likvärdig utbildning 

Skolväsendet i Sverige omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, 

grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, 

gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i skollagen. Vidare ska utbildningen inom 

skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den 

anordnas (1 kap. 1, 8 och 9 §§ skollagen).  

Utbildning inom skolväsendet får anordnas både av det allmänna och av 

enskilda (1 kap. 1 § skollagen). Kommuner är huvudmän för förskola, 

förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad 

gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning och en region får i viss 

utsträckning vara huvudman för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola 

och kommunal vuxenutbildning. Staten är huvudman för specialskolan 

och sameskolan. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för 

förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola 

och anpassad gymnasieskola. Det är i de flesta fall Statens skolinspektion 

som handlägger sådana ärenden (2 kap. 2–5 och 7 §§ skollagen). 

Utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (1 kap. 4 § skollagen). Elever som lätt 

uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper 

som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 § skollagen). Skolans huvud-

uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen, 

dvs. tillräckliga kunskaper för att de ska klara framtida studier och yrkes-

liv. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att 

den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (10 kap. 2 § skollagen). 

Elever i grundskolan ska under sin tid i skolformen få en total under-

visningstid om minst 6 890 timmar. Denna minsta undervisningstid för-

delas i en timplan över de ämnen som en elev i grundskolan ska få 

undervisning i. Enligt skollagen ska undervisningen i grundskolan omfatta 

ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, 

matematik, musik, de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi, 

de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik. 
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 Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. Vidare ska det finnas elevens val 

och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och 

bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om under-

visningstid utöver den totala undervisningstiden och om avvikelser när det 

gäller vilka ämnen som undervisningen ska omfatta, se 10 kap. 4–6 §§ 

skollagen och bilaga 1 till skolförordningen (2011:185). 

Liknande bestämmelser som för grundskolan finns för anpassade grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. 

Det finns bestämmelser om lärotiderna i både skollagen och 
skolförordningen 

Den obligatoriska verksamheten får enligt skollagen omfatta högst 

190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Obligatorisk verksamhet får inte 

förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter 

om avvikelser från lärotiderna för elever i anpassade grundskolan och 

specialskolan. Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, 

som består av en höst- och vårtermin. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar 

och minst 12 lovdagar och börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 

höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen (7 kap. 

17 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § skollagen och 

3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen). 

Elevernas skolarbete ska enligt skolförordningen förläggas måndag–

fredag och vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. Skol-

arbetet ska även förläggas så att eleverna så långt som möjligt får samman-

hållna skoldagar. Antalet skoldagar i veckan får begränsas till fyra för en 

grupp elever i årskurs 1 eller 2, om det finns särskilda skäl. I anpassade 

grundskolan och specialskolan får rektorn också besluta om andra lärotider 

för en elev, om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska 

eller psykiska förutsättningar. Ett sådant beslut får omfatta högst ett läsår. 

Innan rektorn fattar beslut ska eleven och elevens vårdnadshavare få 

tillfälle att yttra sig. Om det behövs ska rektorn höra företrädare för elev-

hälsan innan beslutet fattas. Rektorn får inte delegera den aktuella besluts-

befogenheten till någon annan (3 kap. 4 och 5 §§ skolförordningen). 

Elever kan både gå om årskurser och börja en högre årskurs än normalt 

Grundskolan och anpassade grundskolan har nio årskurser, som delas in i 

lågstadium, mellanstadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 

1–3, mellanstadiet av årskurs 4–6 och högstadiet av årskurs 7–9. Special-

skolan har tio årskurser. Dess lågstadium består av årskurs 1–4, dess 

mellanstadium av årskurs 5–7 och dess högstadium av årskurs 8–10. 

Sameskolan har däremot bara sex årskurser, som delas in i lågstadium och 

mellanstadium. Lågstadiet består av årskurs 1–3 och mellanstadiet av 

årskurs 4–6 (10 kap. 3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § skol-

lagen). Varje elev ska vid slutet av läsåret normalt flyttas till närmast högre 

årskurs. Rektorn får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre 
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årskurs, om detta med hänsyn till elevens utveckling och personliga för-

hållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Innan rektorn fattar beslut i en 

sådan fråga ska elevens vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig. Rektorn får 

också på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om 

en årskurs. En elev i förskoleklassen får flyttas till årskurs 1 i skolan, om 

skolans rektor bedömer att eleven har goda förutsättningar för det och 

elevens vårdnadshavare medger det. Rektorn får vidare besluta att en elev 

i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska 

flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt 

ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i 

den högre årskursen och elevens vårdnadshavare medger det (4 kap.  

4–7 §§ skolförordningen). 

Elevens hemkommun ansvarar för att eleven får utbildning i grundskolan 

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till 

stånd för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan och som 

inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Denna skyldighet ska fullgöras 

genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som 

krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda. Om 

det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan 

kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grund-

skoleutbildning hemkommunen ansvarar för. En elev har rätt att bli mot-

tagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. En 

kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun i sin 

grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. En elev som har 

tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela 

läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras 

under läsåret. Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven 

också rätt att gå kvar sista årskursen (10 kap. 24, 25, 27 och 28 §§ 

skollagen). 

För fristående grundskolor gäller att de ska vara öppna för alla elever 

som har rätt till utbildning i grundskolan. Utbildningen får dock begränsas 

till att avse vissa årskurser, elever som är i behov av särskilt stöd och vissa 

elever som utbildningen är speciellt anpassad för (10 kap. 35 § skollagen). 

Det pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i 
grundskolan 

Förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande 

spetsutbildning i grundskolans högre årskurser gäller för utbildning som 

påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni 2024. Med spetsutbildning avses 

i förordningen en utbildning inom grundskolans årskurser 7–9 som 

inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som 

spetsutbildningen är inriktad mot. Syftet med spetsutbildningen är, utöver 

vad som följer av syftet med utbildningen i grundskolan enligt skollagen, 

att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskaps-

utveckling (1 §). 

Statens skolverk har inför vart och ett av läsåren 2012/13–2014/15 fått 

besluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten 
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 enligt förordningen. Skolverkets beslut enligt förordningen får inte över-

klagas. Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de tio 

läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.  

Fjärrundervisning får användas under vissa förutsättningar 

I skollagen avses med fjärrundervisning interaktiv undervisning som be-

drivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare 

är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 §). Grundläggande bestämmelser 

om fjärrundervisning i grundskolan, anpassade grundskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan har 

samlats i 21 kap. samma lag. Enligt kapitlet får fjärrundervisning användas 

i dessa skolformer endast under de förutsättningar och med de be-

gränsningar som följer av kapitlet och föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till kapitlet. I kapitlet anges sedan att fjärrundervisning bara får 

användas om det för viss undervisning inte finns någon lärare inom 

huvudmannens skolenhet som uppfyller kraven på legitimation och be-

hörighet och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats 

anställa en sådan. Fjärrundervisning kan dock ändå få användas om elev-

underlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning 

inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för huvudmannen (2 och 3 §§). 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får enligt 21 kap. 4 § fjärrundervisning användas endast i ämnena 

engelska, matematik, moderna språk, modersmål, de naturorienterande 

ämnena biologi, fysik och kemi, de samhällsorienterande ämnena 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, samiska, 

svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk och teknik. Regeringen har 

ett bemyndigande att meddela föreskrifter om begränsningar i fråga om i 

vilka årskurser som fjärrundervisning får användas i de angivna skol-

formerna (21 kap. 5 § skollagen). Regeringen har med stöd av detta be-

myndigande i skolförordningen angett att fjärrundervisning bara får 

användas i vissa ämnen i lågstadiet och mellanstadiet. I högstadiet får dock 

fjärrundervisning användas i samtliga ämnen som anges i 21 kap. 4 § 

skollagen (5 a kap. 2 § skolförordningen). 

En huvudman som avser att använda fjärrundervisning i ett visst ämne 

eller i en viss kurs ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta 

om att använda fjärrundervisning för högst ett läsår åt gången (21 kap. 9 § 

skollagen). 

Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skol-

enheten disponerar och det ska finnas en handledare vid fjärrunder-

visningen. I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 

sameskolan ska handledaren finnas närvarande där eleverna befinner sig. 

Handledaren ska vara en för detta ändamål lämplig person (21 kap. 12 och 

13 §§ skollagen). 

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig för eleverna 

Allmänna bestämmelser om bl.a. gymnasieskolans syfte och målgrupp 

finns i 15 kap. skollagen. Närmare bestämmelser om bl.a. utbildningarnas 

innehåll och utformning finns i 16 kap. Bestämmelser om gymnasieskolan 

som har beslutats av regeringen, antingen med stöd av bemyndiganden i 
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skollagen eller med stöd av regeringens s.k. restkompetens (8 kap. 7 § 

regeringsformen) har huvudsakligen samlats i gymnasieförordningen 

(2010:2039). 

Gymnasieskolan ska enligt huvudregeln vara öppen endast för ung-

domar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning 

och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det 

första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år (15 kap. 5 § skollagen). Ut-

bildningen är frivillig för eleverna, som alltså inte har någon skolplikt. En 

elev som har påbörjat gymnasieskolan har dock, precis som eleverna i 

grundskolan, en skyldighet att delta i den verksamhet som anordnas för att 

ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om 

en elev utan giltigt skäl uteblir från verksamheten ska rektorn se till att 

elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit 

frånvarande. Elevens vårdnadshavare behöver dock inte informeras sam-

ma dag om det finns särskilda skäl. Utbildningen ska bedrivas under läsår 

som omfattar en hösttermin och en vårtermin (15 kap. 10 och 16 §§ skol-

lagen). 

Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program, som är 

yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För varje nationellt 

program ska det finnas examensmål som innehåller mål för programmet. I 

gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram 

och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Det ska i gymnasie-

skolan finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program och 

vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Utbildningen inom varje 

ämne ges i form av en eller flera kurser (15 kap. 7 §, 16 kap. 6, 21 och 

23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§ skollagen). Elever på yrkesprogrammen 

har enligt skollagen rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 

60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 

2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock 

meddela föreskrifter om avvikelser från den garanterade undervisnings-

tiden. Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasie-

poäng (16 kap. 18 och 19 §§ skollagen). För elever som har betyg från en 

utbildning som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng på ett nationellt 

program i gymnasieskolan ska gymnasieexamen utfärdas, om vissa ytter-

ligare villkor för en sådan examen är uppfyllda (16 kap. 26 § skollagen). 

Villkoren innebär inte att gymnasieexamen får utfärdas först när eleven 

har gått i gymnasieskolan under en viss tid. Det finns alltså ingen ut-

trycklig tidsgräns för hur länge en gymnasieutbildning ska pågå, men det 

anges i skollagen att de nationella programmen är avsedda att genomgås 

på tre läsår. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen får fördelas 

på längre tid än tre läsår (16 kap. 15 §). Förlängd undervisning är också en 

stödåtgärd i gymnasieskolan. Huvudmannen får enligt gymnasie-

förordningen besluta att undervisningen på ett nationellt program för en 

elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har 

läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förut-

sättningar i övrigt finns särskilda skäl för det (9 kap. 7 §). 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Skolverket får denne 

emellertid också besluta att en utbildning på ett nationellt program i 

gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än tre läsår (16 kap. 15 § 

skollagen). Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det i vissa fall 
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 kan vara motiverat att erbjuda ett nationellt program på kortare tid än tre 

år (prop. 1997/98:169 s. 29). Det finns ingen annan bestämmelse om 

förkortad undervisning i gymnasieskolan, liknande den ovan nämnda 

bestämmelsen i gymnasieförordningen om stöd i form av förlängd under-

visning. Ett beslut om förkortad utbildning kräver alltså, till skillnad från 

ett beslut om att undervisningen för en enskild elev får fördelas över längre 

tid, ett särskilt tillstånd från Skolverket. 

Inom de nationella programmen får det finnas inriktningar och särskilda 

varianter, som börjar det första, andra eller tredje läsåret. Inriktningarna är 

nationella. Frågan om en särskild variant ska godkännas ska enligt 

skollagen prövas av Skolverket. Regeringen har ett bemyndigande att 

meddela föreskrifter om vilka nationella inriktningar som ska finnas. 

Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

meddela ytterligare föreskrifter om nationella inriktningar och särskilda 

varianter (16 kap. 7–10 §§ skollagen). 

Det finns bestämmelser om läsåret i gymnasieförordningen 

Det finns mer detaljerade bestämmelser om läsåret i gymnasieför-

ordningen. Läsåret i gymnasieskolan ska omfatta 40 veckor och ha minst 

178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta 

senast i juni. Huvudmannen får för en viss utbildning besluta om andra 

tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider. Dagarna för höst- 

och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. Elevernas 

skolarbete ska förläggas måndag–fredag och vara så jämnt fördelat över 

dessa dagar som möjligt. Skolarbetet ska även förläggas så att eleverna så 

långt som möjligt får sammanhållna skoldagar och skoldagarna ska vara 

så jämnt fördelade över läsåret som möjligt. När skolarbetet förläggs till 

en arbetsplats utanför skolan ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen 

tillämpas, om inte rektorn beslutar annat (3 kap. 1–3 §§ gymnasieförord-

ningen). 

Det finns också bestämmelser om undervisningstid och utökat program i 
gymnasieförordningen 

För nationella program i gymnasieskolan beslutar huvudmannen enligt 

gymnasieförordningen om antalet undervisningstimmar för varje kurs, 

varje ämnesområde och gymnasiearbetet samt om hur undervisningstiden 

ska fördelas över läsåren. Huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått 

sin garanterade undervisningstid (4 kap. 22 § gymnasieförordningen).  

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger 

utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som 

de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av rektorn. En elev 

på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har emellertid utan särskilt beslut 

rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande 

behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock 

bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra 

läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. En elev 

som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid 

utöver vad som föreskrivs i skollagen (4 kap. 23 § gymnasieförordningen). 
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Det pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i 
gymnasieskolan 

En försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i 

matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsveten-

skapliga eller humanistiska ämnen bedrivs enligt förordningen (2008:793) 

om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 

Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009–

30 juni 2024. Med spetsutbildning enligt förordningen avses en gymnasial 

utbildning som innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och 

breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är 

inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och 

den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen. Utbildningen ska 

också göra det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina 

gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola (1 §). 

Undervisningen får i vissa fall läggas ut på entreprenad enligt 23 kap. 
skollagen 

Sådan entreprenad som regleras i 23 kap. skollagen är en samarbetsform 

som står öppen för såväl kommunala som enskilda huvudmän. En 

definition av entreprenad finns i 23 kap. 2 § första stycket. Där anges att 

med entreprenad avses i skollagen att en huvudman sluter avtal med någon 

annan om att denne ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan 

verksamhet som huvudmannen ansvarar för enligt lagen. Huvudmannen 

behåller huvudmannaskapet för uppgifter som utförs på entreprenad. Att 

huvudmannen behåller huvudmannaskapet innebär att det fortfarande är 

huvudmannen, dvs. den som överlämnar eller beställer entreprenaden, som 

ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skollagen och andra författningar. Beställaren ansvarar t.ex. fortfarande 

för att utbildningen håller tillräckligt hög kvalitet. Ett avtal om entreprenad 

får enligt den nämnda paragrafens andra stycke endast slutas under de 

förutsättningar som anges i 23 kap. 

Uppgifter som faller utanför utbildningsansvaret enligt skollagen, såsom 

lokalvård, omfattas inte av entreprenadbestämmelserna. 

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet 

enligt skollagen ska, med de undantag som anges i 23 kap. eller i före-

skrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet, gälla även vid entre-

prenad (23 kap. 2 § tredje stycket). 

En kommun eller en region får enligt 23 kap. 3 § skollagen genom ett 

sådant entreprenadavtal som avses i 23 kap. 1 § första stycket samma lag 

utföra uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet, trots bestäm-

melsen i 2 kap. 1 § kommunallagen. I sistnämnda paragraf anges att 

kommuner och regioner bara får ägna sig åt angelägenheter som har an-

knytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar 

(den s.k. lokaliseringsprincipen). Bestämmelsen i 23 kap. 3 § skollagen 

reglerar således ett undantag från kommunallagens lokaliseringsprincip 

och innebär att även kommuner och regioner kan vara utförare av en 

entreprenad. Även staten kan vara utförare av entreprenad, i egenskap av 

huvudman för specialskolan och sameskolan. Staten får dock bara utföra 

vissa begränsade uppgifter på entreprenad (23 kap. 4 §). 
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 Det framgår inte av de inledande bestämmelserna i 23 kap. skollagen i 

vilka skolformer och för vilka uppgifter entreprenad är tillåtet. Det framgår 

i stället av andra bestämmelser i kapitlet. Möjligheterna att överlämna 

uppgifter som är hänförliga till undervisning på entreprenad inom grund-

skolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie-

skolan och anpassade gymnasieskolan är emellertid begränsade. Uppgifter 

som avser undervisning i lovskola får inom grundskolan överlämnas på 

entreprenad endast till en annan huvudman inom skolväsendet och upp-

gifter som avser undervisning i teckenspråk eller samiska eller integrerad 

samisk undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad endast 

till staten. Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en 

yrkesinriktad eller estetisk profil får inom gymnasieskolan och anpassade 

gymnasieskolan överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller 

juridisk person. Slutligen får uppgifter som avser modersmålsunder-

visning eller fjärr- eller distansundervisning överlämnas till en annan 

huvudman inom skolväsendet på entreprenad såväl inom grundskolan, 

anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan som inom 

gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Uppgifter som avser 

distansundervisning får dock bara överlämnas till en huvudman som har 

godkänts som utförare av distansundervisning (23 kap. 12–17 §§ skol-

lagen). Det finns dock en möjlighet för regeringen att om det finns sär-

skilda skäl efter ansökan av en kommun, en region eller en enskild 

huvudman medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvud-

mannen i andra fall än som anges i skollagen får överlämna åt någon annan 

att bedriva undervisning inom skolväsendet på entreprenad (23 kap. 19 § 

skollagen). 

Om en huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på 

entreprenad, får huvudmannen även överlämna den myndighetsutövning 

som hör till en lärares undervisningsuppgift till utföraren (23 kap. 5 § 

skollagen). 

Ny terminologi i promemorian 

Den 1 juli 2022 träder ändringar i skollagen i kraft som handlar om en ny 

princip för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för be-

dömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer. Med 

betygskriterier avses sådana kriterier som används för att beskriva vilka 

kunskaper som typiskt sett ska uppnås för ett visst betyg. Med kriterier för 

bedömning av kunskaper avses kriterier som inte används för betygs-

sättning, utan för att bedöma elevers kunskapsutveckling i årskurser där 

man inte sätter betyg (prop. 2021/22:36 s. 125 och 126). Ändringarna 

gäller grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Den 15 juli 2022 träder 

ändringar i skollagen i kraft som innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg 

i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Dessa skolformer 

kommer alltså att bli ämnesutformade. Utbildningen inom varje ämne ska 

inte längre ges i form av en eller flera kurser, utan ett ämne ska bestå av 

en eller flera nivåer. Dessa ändringar rörande ämnesbetyg ska tillämpas på 

utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 (prop. 2021/22:36, bet. 

2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156). I denna promemoria används de nya 
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uttrycken betygskriterier, kriterier för bedömning av kunskaper och nivåer 

i ämnen, se också avsnitt 8.  

Den 2 juli 2023 träder ändringar i skollagen i kraft som innebär att 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn till anpassade 

grundskolan respektive anpassade gymnasieskolan (prop. 2021/22:162, 

bet. 2021/22:UbU27, rskr. 2021/22:429). I denna promemoria används de 

nya namnen på dessa skolformer. 

 

 

4 Elever i grundskolan, sameskolan och 

specialskolan ska kunna läsa på en högre 

nivå 

4.1 Skolans ansvar för elever som behöver studera 

på en högre nivå ska anges i läroplanerna 

Förslag: Det ska framgå av läroplanerna för grundskolan, specialskolan 

och sameskolan att skolan har ett särskilt ansvar även för de elever som 

lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av 

kunskaper.  

Rektorn ska ha ett särskilt ansvar för att elever får möjlighet att 

studera på en högre nivå. 

 

Skälen för förslaget: Det är viktigt att skollagens föreskrifter om elevers 

lärande och personliga utveckling får genomslag i praktiken. Kraven på att 

alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver och att elever 

som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling innebär att undervisningen ska 

individanpassas. Om det inte sker kan det leda till att elever tappar motiva-

tion för skolarbetet och presterar sämre än de annars skulle göra.  

Av redogörelsen i avsnitt 3 framgår att det finns ett betydande underlag 

från Statens skolinspektion och från statliga utredningar som pekar mot att 

elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en 

undervisning som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Av underlaget från 

Skolinspektionen framgår också att elevernas möjligheter att få ledning 

och stimulans inte enbart handlar om undervisningen, utan även om hur 

rektorn leder och organiserar skolan. Det ska dock inte underskattas att det 

kan vara svårt för lärarna att samtidigt undervisa elever med stora 

variationer i kunskaper, behov och intressen, vilket bekräftas av Statens 

skolverks redovisning av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven. Hela skolans organisation behöver alltså involveras i 

arbetet med högpresterande elever. Rektorns ledarskap och en 

skolorganisation som stödjer undervisning som gynnar högpresterande 

elever på en skola, dvs. som kan skapa förutsättningar för lärarna att möta 

alla elever, är betydelsefulla. Rektorns roll som pedagogisk ledare och chef 

för lärarna behöver därför uppmärksammas mer, så att skolans 
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 organisation kan möta eleverna på ett bättre sätt. Det kan t.ex. handla om 

att rektorn skapar gemensam planeringstid för lärarna när det gäller ämnen 

där lärare med olika behörighet kan behöva samverka för att bättre möta 

de aktuella eleverna.  

Även elevhälsan, personal med specialpedagogisk kompetens samt 

studie- och yrkesvägledare har en roll att fylla när det gäller att utforma en 

undervisning som kan möta de särskilt begåvade och högpresterande 

eleverna. Elevhälsan kan behövas för insatser på individ- eller gruppnivå 

för att underlätta gruppers samspel eller stödja utvecklingen av under-

visningen på andra sätt.  

För att fler elever ska få större utmaningar i undervisningen och möjlig-

het att studera på en högre nivå finns det anledning att i skolans styr-

dokument ytterligare betona skolans ansvar för elever som är särskilt 

begåvade eller högpresterande. Den elevgrupp som i dag lyfts fram i läro-

planerna är elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen, då 

det anges att skolan har ett särskilt ansvar för dessa elever. Ett tydlig-

görande i läroplanerna av skolans ansvar även för särskilt begåvade och 

högpresterande elever bör förbättra förutsättningarna för att de uppmärk-

sammas och får den undervisning som de har rätt till. 

På grund av det anförda föreslås att det ska framgå av läroplanerna för 

grundskolan, specialskolan och sameskolan att skolan har ett särskilt 

ansvar även för de elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller 

kriterierna för bedömning av kunskaper. Det föreslås också att det av 

läroplanerna ska framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att elever får 

möjlighet att studera på en högre nivå. 

4.2 Rektorn ska få besluta att en elev får läsa 

gymnasieämnen 

Förslag: Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda för-

utsättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det.  

Nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Sådana betyg 

ska utfärdas separat. 

Skälen för förslaget 

Det ska bli lättare att anordna mer utmanande undervisning i 
grundskolan, specialskolan och sameskolan 

Det förekommer att en elev i grundskolan läser ett ämne i en högre årskurs 

än den eleven går, t.ex. att en elev i årskurs 7 läser matematik med elever 

i årskurs 9. Elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan 

och sameskolan kan också efter rektorns beslut börja i en högre årskurs än 

vad som är vanligt för åldern (se avsnitt 34). På några ställen i landet finns 

det dessutom en möjlighet för elever på högstadiet i grundskolan att inom 
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ramen för en försöksverksamhet med spetsutbildning läsa kurser på 

gymnasienivå.  

Den nuvarande ordinarie regleringen lägger emellertid hinder i vägen 

för elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 

sameskolan som vill läsa ett ämne i gymnasieskolan. Den som inte är elev 

i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har visserligen rätt att 

genomgå prövning för att få betyg från gymnasieskolan (8 kap. 25 § 

gymnasieförordningen). Elever i de obligatoriska skolformerna, t.ex. 

grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan, har 

dock inte rätt att ta del av undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, eftersom gymnasieskolan endast är öppen för ungdomar som 

avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning (15 kap. 

5 § skollagen).  

Elever som accelererar snabbare i ett ämne än sina klasskamrater, och 

som tidigare än dem uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper 

eller betygskriterierna i ett ämne, kan ha förutsättningar för att läsa ämnet 

på en högre nivå även om det inte är lämpligt att de hoppar över hela års-

kurser. Elever i anpassade grundskolan får dock läsa ämnen enligt grund-

skolans kursplaner, om de har förutsättningar för det (11 kap. 8 § skol-

lagen). Dessa elever har alltså redan i dag möjlighet att läsa på en högre 

nivå.  

Elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan behöver få större 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. I sin redovisning av uppdraget om 

elever som snabbare når kunskapskraven föreslår Statens skolverk att det 

i skollagen ska införas bestämmelser om att en elev i grundskolan får delta 

frivilligt i undervisning enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven har 

goda förutsättningar att delta i undervisningen och elevens vårdnadshavare 

medger det. Beslutet föreslås fattas av rektorn. Om sådana bestämmelser 

införs bör rektorns beslut bygga på en bedömning av om eleven har 

förutsättningar att läsa på en högre nivå och fattas efter samråd med eleven 

och elevens vårdnadshavare. Det är viktigt att eleven bedöms klara stu-

dierna och själv vill ha en större utmaning, så att studierna kan bli fram-

gångsrika. Detsamma bör gälla för elever i specialskolan och sameskolan, 

eftersom även dessa elever kan behöva den extra stimulans och utmaning 

som studier i gymnasieämnen kan ge.  

Hur undervisningen ska organiseras för att bäst möta eleverna är en fråga 

som lämpligast bör lösas utifrån lokala förutsättningar. Exempelvis kan 

dock en skolenhet som har tillräckligt många elever som har förut-

sättningar att läsa ämnen på gymnasienivå anordna undervisningen samlat 

för dessa elever. Om undervisning på gymnasienivå bara behöver anordnas 

för någon enstaka elev kan undervisningen i stället differentieras så att 

eleven får sin undervisning inom ramen för den ordinarie undervisnings-

gruppen, men med innehåll från gymnasieskolan. Det kan även bli aktuellt 

att utveckla samarbeten med en eller flera gymnasieskolor.  

Det föreslås därför att rektorn ska få besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förut-

sättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det. Det 

föreslås också att det ska införas bestämmelser i skollagen som upplyser 
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 om att undervisningen för elever i de nämnda skolformerna i vissa fall får 

omfatta nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Studier på gymnasienivå ska betygssättas enligt gymnasieskolans 
bestämmelser 

Precis som andra elever behöver högpresterande elever tydliga instruk-

tioner och regelbunden återkoppling för att undgå stress. Som framgår av 

avsnitt 2 visar en kvalitetsgranskning från Statens skolinspektion att 

högpresterande elever behöver särskilt stor tydlighet i instruktioner och 

återkoppling för att kunna prestera högt i en bredd av ämnen. Får eleverna 

inte det kan den prestationsrelaterade stressen bli ett hinder för fortsatta 

höga prestationer enligt Skolinspektionen. Det är därför viktigt att åter-

koppling bl.a. sker i form av betyg så att elevernas prestationer synliggörs 

och bekräftas. Om studier på en högre nivå inom t.ex. grundskolan 

betygssätts kan de också lättare tillgodoräknas och eleverna får därmed 

bättre förutsättningar att gå fortare fram i sina studier inom gymnasie-

skolan. I försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i 

grundskolans högre årskurser tillämpas gymnasieskolans bestämmelser 

om betygssättning när eleverna läser gymnasiekurser och betygen på de 

kurserna ska utfärdas separat. Utvärderingen av försöksverksamheten 

visar att detta har fungerat väl. Det är därför lämpligt att samma ordning 

som i försöksverksamheten tillämpas för elever som läser gymnasieämnen 

inom en vanlig grundskoleutbildning eller i specialskolan eller 

sameskolan.  

Därför föreslås att nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan, special-

skolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska be-

tygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Sådana 

betyg ska utfärdas separat. 

4.3 Eleven ska få tid till studierna på en högre nivå  

Förslag: Om en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan 

läser på en högre nivå, ska huvudmannen få besluta att elevens läsår ska 

ha en annan omfattning eller börja och sluta vid andra tidpunkter än vad 

som anges i skolförordningen. Huvudmannen ska också få besluta att 

elevens skolarbete inte ska förläggas måndag–fredag eller vara så jämnt 

fördelat över dessa dagar som möjligt. Elevens skolarbete ska inte heller 

behöva förläggas så att eleven så långt som möjligt får sammanhållna 

skoldagar.  

Ett bemyndigande ska införas i skollagen som möjliggör att sådana 

bestämmelser införs i skolförordningen. 

Skälen för förslaget 

Elevens skolarbete ska kunna förläggas mer flexibelt 

Elever i grundskolan, specialskolan eller sameskolan som läser på en 

högre nivå kan behöva utföra sitt skolarbete på delvis andra tider än de 

som gäller för övriga elever. Om eleverna t.ex. får undervisning i 

gymnasieskolans ämnen på en annan skola än deras ordinarie kan deras 
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schema behöva anpassas till denna skolas schema. Behovet av flexibilitet 

blir särskilt stort om de elever från grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan som ska läsa i gymnasieskolan kommer från flera olika skolor.  

Att planera de aktuella elevernas undervisning på en högre nivå ställer 

således högre krav på flexibilitet än vad planeringen av deras övriga under-

visning gör. För att eleverna ska kunna delta i både sin vanliga utbildning 

och utbildningen på gymnasienivå behöver huvudmännen ha goda förut-

sättningar att anpassa elevernas schema. Krav på sammanhållna skoldagar 

och på en jämn fördelning av skolarbetet över veckan kan motverka den 

flexibilitet som krävs för dessa elever. 

Eftersom eleverna är unga, får en större arbetsbörda och kan behöva få 

undervisningen förlagd på ett annat sätt än normalt, är det vidare viktigt 

att skolans organisation är utformad på ett sätt som är gynnsamt för dessa 

elever. Som framgår av avsnitt 4.1 behöver flera olika personalkategorier 

samverka för att möta de särskilt begåvade och högpresterande eleverna. 

Det gäller inte bara undervisningen utan även förutsättningarna för att 

studierna ska fungera på ett bra sätt.  

Det föreslås därför att om en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser på en högre nivå ska huvudmannen få besluta att elevens 

skolarbete ska förläggas på ett annat sätt än vad som gäller enligt skol-

förordningen. Det innebär att elevens skolarbete inte ska behöva förläggas 

måndag–fredag eller vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. 

Elevens skolarbete ska inte heller behöva förläggas så att eleven så långt 

som möjligt får sammanhållna skoldagar. 

Det ska kunna göras undantag när det gäller läsårets omfattning 

Det finns bestämmelser i skolförordningen om läsårets omfattning (se 

avsnitt 3). För elever i specialskolan får rektorn redan i dag besluta om 

andra lärotider än vad som anges i skolförordningen (3 kap. 5 §). Rektorn 

kan t.ex. anpassa läsårets omfattning om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar. I såväl special-

skolan som i grundskolan och sameskolan kan det dock behöva göras 

undantag från skolförordningens bestämmelser om läsårets omfattning, för 

att en elev i någon av dessa skolformer ska kunna läsa gymnasieämnen 

och för att undervisningen ska kunna samordnas mellan olika huvudmän 

och skolor. Till exempel kan läsårets början behöva anpassas till andra 

huvudmäns terminsstart eller undervisning kan behöva förläggas till lov-

dagar. Eftersom högre krav ställs på de elever i grundskolan, specialskolan 

och sameskolan som väljer att läsa på en högre nivå är det viktigt att 

bestämmelserna om lärotider inte hindrar eleven från att studera på en 

högre nivå.  

På grund av det anförda föreslås att huvudmannen när det gäller en elev 

i grundskolan, specialskolan eller sameskolan som läser på en högre nivå 

ska få besluta om undantag från skolförordningens bestämmelser om 

läsårets omfattning. Huvudmannen ska även få besluta att läsåret ska börja 

eller sluta vid andra tidpunkter än vad som anges i skolförordningen. 

För att möjliggöra de undantag från skolförordningen som föreslås i 

detta avsnitt föreslås att det befintliga bemyndigandet i skollagen ändras. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med stöd 

av bemyndigandet meddela föreskrifter om avvikelser från lagens 
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 bestämmelser om lärotider för elever i anpassade grundskolan och special-

skolan (7 kap. 17 §). Bemyndigandet ska utvidgas så att regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter 

om avvikelser från lagens bestämmelser om lärotider för elever i grund-

skolan och sameskolan som läser på en högre nivå. 

4.4 Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas 

för gymnasieämnen 

Förslag: Fjärrundervisning ska alltid få användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan.  

 

Skälen för förslaget: Fjärrundervisning kan vara ett alternativ för att 

organisera undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan på 

en högre nivå än vad som för närvarande är möjligt. Det kan t.ex. vara 

svårt för huvudmannen att ordna undervisning i ett gymnasieämne för en 

elev i någon av de nämnda skolformerna om det inte finns en närliggande 

gymnasieskola eller om den närliggande gymnasieskolan inte anordnar 

undervisning i just det ämnet eleven har förutsättningar att läsa. Vidare är 

andelen lärare med behörighet att undervisa i ett ämne i både grundskolan 

och gymnasieskolan relativt låg, vilket kan göra det svårt för huvud-

mannen att både rekrytera behöriga lärare och att hitta någon sådan lärare 

inom sin egen organisation. Av avsnitt 2 framgår att Statens skolverks 

redovisning av uppdraget om elever som snabbare når kunskapskraven 

visar att det finns ett behov av att skapa goda möjligheter för fjärr-

undervisning som ett alternativ för att på ett bra sätt möta elevers behov 

av utmaningar. Enligt Skolverket lyfts fjärrundervisning bl.a. av Sveriges 

Kommuner och Regioner och Friskolornas riksförbund som en möjlighet 

för att möta alla elevers behov av utmaningar oavsett var i landet de bor. 

Den sammantagna bedömningen är att fjärrundervisning är ett sätt att 

underlätta för huvudmännen att erbjuda elever extra utmaningar i sitt 

lärande. Det finns därför ett behov av att införa bestämmelser i skollagen 

och skolförordningen som medger att huvudmannen anordnar sådan 

undervisning utan de vanliga begränsningarna. 

Som framgår av avsnitt 3 får fjärrundervisning i dag bara användas om 

något av vissa grundläggande villkor är uppfyllt, t.ex. om det för viss 

undervisning inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som 

uppfyller kraven på legitimation och behörighet och huvudmannen trots 

upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan. Fjärrunder-

visning kan även få användas om elevunderlaget för en viss skolenhet är 

så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen 

(21 kap. 3 § skollagen). Fjärrundervisning kan dock vara en förutsättning 

för att en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan ska få läsa 

enligt gymnasieskolans ämnesplaner. Det bör alltså inte, när det är fråga 

om en elev i någon av de skolformerna som läser ett gymnasieämne, vara 

ett krav för fjärrundervisning att något av de grundläggande villkoren för 

att sådan undervisning ska få användas är uppfyllt. Fjärrundervisning bör 
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vidare få användas även om det är fråga om ett ämne som fjärr-

undervisning annars inte får användas i enligt skollagen. Fjärrundervisning 

bör alltså kunna användas även i andra ämnen än de som anges i skollagens 

kapitel om fjärrundervisning (21 kap. 4 § skollagen), för att möjliggöra för 

elever med olika typer av begåvning att studera på högre nivå. 

För elevens utbildning i övrigt, dvs. den delen av utbildningen som 

eleven inte läser enligt gymnasieskolans ämnesplan, bör de allmänna för-

utsättningarna för att fjärrundervisning ska få användas enligt skollagen 

gälla (se avsnitt 3). Undervisning på plats i skolan bör alltså även i 

fortsättningen vara huvudregel när det gäller denna övriga utbildning.  

Det bör understrykas att det är huvudmannen för en utbildning som 

bestämmer om fjärrundervisning ska användas i utbildningen. Det är inte 

någon rättighet för eleverna att få fjärrundervisning. Huvudmannen 

ansvarar för utbildningen och dess genomförande. Om fjärrundervisning 

ska användas måste verksamheten vara anpassad för det så att fjärrunder-

visningen håller god kvalitet. 

På grund av det ovan anförda föreslås att fjärrundervisning alltid ska få 

användas för en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på 

nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Det 

ska också införas bestämmelser i skollagen och skolförordningen som 

upplyser om att fjärrundervisning även får användas på nivåer i ett ämne 

som en elev i någon av de nämnda skolformerna läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

4.5 Entreprenad ska i vissa fall få användas när det 

gäller gymnasieämnen  

Förslag: Uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska inom grundskolan, specialskolan och same-

skolan få överlämnas på entreprenad till en huvudman för gymnasie-

skola. 

 

Skälen för förslaget: Det kan finnas organisatoriska svårigheter med att 

få till stånd undervisning enligt gymnasieskolans ämnesplaner i grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. Elevunderlaget kan t.ex. vara litet. 

Det kan också saknas behöriga lärare. Entreprenadmöjligheter kan under-

lätta för huvudmännen att erbjuda undervisning enligt gymnasieskolans 

ämnesplaner. Om en huvudman får sluta avtal med någon annan om att 

denne ska utföra uppgifter som avser undervisning i gymnasieämnena kan 

huvudmannen erbjuda sådan undervisning även om denne själv saknar 

förutsättningar att utföra undervisningen. 

För att göra det möjligt för fler elever i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan att i enlighet med vad som föreslås i avsnitt 4.2 läsa gymnasie-

ämnen bör uppgifter som avser undervisning i sådana ämnen få över-

lämnas på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola. Den andra 

huvudmannen bör kunna vara kommunal eller enskild. Såväl kommuner 

och regioner som enskilda kan vara huvudmän för gymnasieskolan. Den 

huvudman som enligt ett entreprenadavtal tar över ansvaret för 

undervisningen i gymnasieämnen blir dock inte huvudman när det gäller 
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 denna undervisning, eftersom den huvudman som överlämnar uppgifter på 

entreprenad behåller huvudmannaskapet för uppgifterna.  

Som framgår av avsnitt 4.4 kan för övrigt fjärrundervisning användas i 

gymnasieämnen som en elev i grundskolan, specialskolan eller same-

skolan läser efter beslut av rektorn. Det innebär att fjärrundervisning kan 

användas i ett gymnasieämne som exempelvis huvudmannen för special-

skolan, som endast finns på ett fåtal orter, har överlämnat till en huvudman 

för en gymnasieskola på entreprenad. Det kan underlätta för den elev som 

bor långt ifrån den huvudman som enligt entreprenadavtalet anordnar den 

gymnasiala utbildningen. Det bör även nämnas att eleverna under vissa 

förutsättningar kan få distansundervisning som särskilt stöd (se 22 kap. 5 § 

skollagen).  

Det bör understrykas att det alltid är huvudmannen för en utbildning som 

bestämmer om utbildningen ska överlämnas på entreprenad till någon 

annan, i den mån skollagen tillåter det. 

På grund av det anförda föreslås att uppgifter som avser undervisning i 

ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan inom grundskolan, 

specialskolan och sameskolan ska få överlämnas på entreprenad till en 

huvudman för en gymnasieskola. 

 

 

 

5 Elever i gymnasieskolan ska få större 

möjligheter att nå längre i sin 

kunskapsutveckling 

5.1 Skolans ansvar för elever som behöver studera 

på en högre nivå ska anges i läroplanen 

Förslag: Det ska framgå av läroplanen för gymnasieskolan att särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårigheter att nå 

målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller betygs-

kriterierna.  

Rektorn ska ha ett särskilt ansvar för att underlätta för elever som 

studerar på en högre nivå. 

Skälen för förslaget 

Högpresterande elever behöver uppmärksammas mer i gymnasieskolan 

Elever som har ett särskilt intresse eller en särskild fallenhet för ett eller 

flera ämnen och elever som har en särskild begåvning får inte alltid den 

anpassning av undervisningen som de behöver för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det kan minska 

elevernas studiemotivation och försämra deras studieteknik. Detta kan i 

sin tur leda till att de får sämre studieresultat eller att de inte klarar av sina 

studier, vilket kan få stora konsekvenser för deras framtid. Det finns bl.a. 

exempel på särskilt begåvade elever som dolt sin begåvning för att passa 
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in. I värsta fall riskerar eleverna att hamna i utanförskap eller drabbas av 

psykisk ohälsa (se avsnitt 2). 

För att möta alla elever utifrån deras behov kan rektorer, lärare och 

annan personal i gymnasieskolan därför behöva utveckla arbetet med 

individanpassade utmaningar, trygg och uppmuntrande klassrumsmiljö, 

tydlighet i instruktioner och konstruktiv återkoppling. Detta bekräftas av 

såväl Statens skolinspektion som Statens skolverk (se avsnitt 2).  

På ett organisatoriskt plan behöver lärarna få bättre förutsättningar att 

samverka om utbildningen utifrån elevernas behov och strukturera arbetet 

för att motverka deras prestationsrelaterade stress. Skolinspektionen 

framhåller rektorns pedagogiska ledarskap som en väsentlig del i arbetet 

med utvecklingsområdena genom att rektorn behöver prioritera och skapa 

strukturer som gynnar utvecklingen av hela utbildningen. Även elevhälsan 

och studie- och yrkesvägledningen är av betydelse när det gäller att 

uppmärksamma eleverna och utforma en undervisning som kan möta deras 

behov samt vägleda om studier på en högre nivå än den som elevens 

utbildning normalt kan erbjuda.  

Frågan om elevernas möjligheter att få tillräckliga utmaningar i under-

visningen och att få studera på en högre nivå inrymmer också en rättvise- 

och likvärdighetsaspekt. Det finns vårdnadshavare som av exempelvis 

socioekonomiska eller språkliga skäl har sämre förutsättningar än andra 

att bevaka sina barns rättigheter. Det är viktigt att alla elever uppmärk-

sammas i skolan och ges rätt utmaningar. Skolan måste identifiera och 

fånga upp högpresterande eller särskilt begåvade elever oavsett familje-

bakgrund eller om de kommer från områden med socioekonomiska ut-

maningar eller områden med goda socioekonomiska förutsättningar.    

Undervisningen i gymnasieskolan kan bli mer stimulerande för eleverna 

genom att de ges möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen och studera på 

högre nivå.  

Möjligheter att tillgodose elevernas behov av extra stimulans finns men 
behöver utökas  

Eleverna kan redan i dag välja mellan olika program och inriktningar. 

Elever som har en särskild fallenhet och ett intresse för språk kan t.ex. 

välja humanistiska programmets språkinriktning och elever som är 

intresserade av teknik och matematik kan t.ex. välja teknikprogrammet 

med inriktning teknikvetenskap. Ibland är dock dessa program- och 

inriktningsval inte tillräckliga för elever i behov av större utmaningar i 

undervisningen. Eleverna kanske vill och behöver fördjupa sig mer än vad 

som är möjligt inom den vanliga programstrukturen.  

Det förekommer att eleverna ges möjligheter till fördjupning eller 

breddning i sin utbildning, men det beror i hög grad på vilken skola de går 

på dåskolornas utbud av program och kurser varierar. Det beror också på 

om det finns fler högpresterande elever i den skola där eleven går eftersom 

det då naturligt finns en större efterfrågan på undervisning som innehåller 

större utmaningar än den ordinarie undervisningen och därmed bättre 

förutsättningar för huvudmannen att anordna sådan undervisning 

De utökade möjligheterna att använda fjärrundervisning enligt 21 kap. 

skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2021, kan vidare göra det 

lättare för elever som behöver mer utmaningar i undervisningen att få 
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 sådan undervisning, särskilt om de går på skolor där få elever efterfrågar 

detta. Genom fjärrundervisning kan en elev erbjudas undervisning på fler 

nivåer i ett gymnasieämne än annars, om huvudmannen saknar egna lärare 

för nivåerna eller om elevunderlaget är begränsat.  

Det finns alltså vissa möjligheter till fördjupning och breddning i gym-

nasieskolan, men för att dessa möjligheter ska bli en realitet för fler elever 

behöver det ansvar som skolan har för elever som är särskilt begåvade eller 

högpresterande betonas. Läroplanen för gymnasieskolan lyfter i dag fram 

elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen, då det anges att 

särskild uppmärksamhet ska ägnas åt dessa elever. Ett sätt att markera 

skolans ansvar även för de elever som lätt når målen är att, på motsvarande 

sätt som föreslås i avsnitt 4.1 för grundskolan, sameskolan och special-

skolan, tydliggöra det i gymnasieskolans styrdokument. Ett sådant tydlig-

görande bör förbättra förutsättningarna för att de elever i gymnasieskolan 

som lätt uppfyller betygskriterierna uppmärksammas och får den under-

visning som de har rätt till.  

På grund av det anförda föreslås att det ska framgå av läroplanen för 

gymnasieskolan att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever 

som har svårigheter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt 

uppfyller betygskriterierna.  

Det föreslås också att det ska framgå av läroplanen att rektorn har ett 

särskilt ansvar för att underlätta för elever som studerar på en högre nivå. 

5.2 Utökat program ska få användas för 

högskolekurser 

Förslag: Rektorn ska kunna besluta att högskolekurser får ingå i ett 

utökat program i gymnasieskolan, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl sin ordinarie gymnasieutbildning som 

högskolekurserna. En elev som följer ett sådant utökat program ska inte 

ha rätt till garanterad undervisningstid utöver den som föreskrivs i skol-

lagen. 

Betyg på högskolekurser ska inte redovisas i elevens examens- eller 

studiebevis från gymnasieskolan. 

Skälen för förslaget 

Det förekommer att elever läser högskolekurser under sin gymnasietid  

Det förekommer att gymnasieelever läser högskolekurser under sin 

gymnasietid för att de behöver mer fördjupning än vad gymnasieskolan 

kan erbjuda. Eleverna läser olika typer av högskolekurser och det är 

högskolan som beslutar om en elev efter ansökan kan antas till 

högskoleutbildning. Högskolekurserna ligger utanför elevens gymnasie-

utbildning och redovisas inte i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan.  

I 7 kap. högskoleförordningen finns bestämmelser om tillträde till 

högskoleutbildning, inklusive behörighetsvillkor och urvalsgrunder. För 

att bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå krävs det att den 

sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda 
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behörighet som kan vara föreskriven (2 §). Vid urval ska högskolan ta 

hänsyn till de sökandes meriter, t.ex. betyg eller resultat från högskole-

provet. Grundläggande behörighet kan t.ex. uppnås genom 

gymnasieexamen men högskoleförordningen ger högskolorna möjlighet 

att besluta om undantag. Denna möjlighet har t.ex. använts vid antagning 

till högskolekurser för elever vid riksrekryterande gymnasial 

spetsutbildning. De förslag som lämnas i denna promemoria bedöms inte 

föranleda behov av förändringar i högskoleförordningens bestämmelser 

om tillträde till högskoleutbildning. Högskolekurser ska få ingå i ett utökat 

program. 

En elev i gymnasieskolan får delta frivilligt i undervisning på en eller 

flera nivåer i ett ämne som ligger utanför elevens fullständiga program, 

om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl 

utbildningen på nivåerna i ämnet på den ordinarie studievägen som 

utbildningen på de frivilliga nivåerna i ämnet. Detta benämns utökat 

program. Beslutet om utökat program fattas av rektorn. En elev som följer 

ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i skollagen (4 kap. 23 § gymnasieförordningen). De kurser som 

avses i paragrafen och som ligger utanför programmet förutsätts vara 

nivåer i ett gymnasieämne.  

För en utbildning enligt förordningen om försöksverksamhet med 

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning gäller att den ska göra det 

möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa 

kurser vid ett universitet eller en högskola (2 §). Det skulle kunna vara 

lämpligt att i gymnasieförordningen tydliggöra att en elev i 

gymnasieskolan kan läsa högskolekurser, även om det är fråga om kurser 

som tillhör en annan utbildningsform. Innan det blir aktuellt för en elev att 

läsa kurser inom högskolan bör dock ett omfattande arbete ha gjorts för att 

undersöka möjligheterna till breddning och fördjupning av elevens studier 

inom gymnasieskolan. Att studera inom högskolan för en gymnasieelev 

bör bygga på en bedömning att en eller flera högskolekurser är det som 

krävs för att möta elevens behov av utmaningar i sina studier, samt att 

eleven har ansökt till och antagits till högskoleutbildning. Ett alternativ för 

att underlätta för elever som har antagits till högskoleutbildning är att låta 

högskolekurser ingå i ett utökat program i gymnasieskolan. En elev skulle 

därmed som en del av ett utökat program i gymnasieskolan inte bara kunna 

läsa sådana nivåer i ett gymnasieämne som normalt inte ingår i elevens 

program, utan även högskolekurser. Högskolekurserna kan därmed sägas 

utgöra en del av elevens totala utbildning under gymnasietiden. Genom att 

synliggöra elevens totala utbildning under gymnasietiden blir det tydligt 

för såväl eleven som lärarna och rektorn vilken omfattning elevens studier 

faktiskt har. Huvudmannen kan också på en övergripande nivå, inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, följa upp och utvärdera elevers 

studier på högre nivå. En elev i gymnasieskolan är naturligtvis fortfarande 

oförhindrad att läsa en högskolekurs även om rektorn för elevens 

gymnasieutbildning inte särskilt har beslutat att kursen får ingå i ett utökat 

program. I ett sådant fall ligger dock högskolekursen helt utanför elevens 

utbildning i gymnasieskolan. 

En elev som följer ett utökat program med högskolekurser bör inte ha 

rätt till garanterad undervisningstid i gymnasieskolan utöver vad som före-

skrivs i skollagen.  
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 Därför föreslås att rektorn ska få besluta om att högskolekurser får ingå 

i ett utökat program i gymnasieskolan, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl sin ordinarie gymnasieutbildning som 

högskolekurserna. En elev som följer ett sådant utökat program ska dock 

inte ha rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 

skollagen. Det ska anges i gymnasieförordningen att det i högskole-

förordningen finns bestämmelser om tillträde till högskolekurser. Betyg på 

högskolekurser ska inte redovisas i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan. Eftersom högskolekurser tillhör en annan utbildnings-

form och ska betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för den 

utbildningsformen bör betygen på kurserna, även om kurserna ingår i ett 

utökat program, inte redovisas i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan. Elevens eventuella högskolepoäng bör i stället, som för 

övriga högskolestudenter, redovisas av högskolan. 

5.3 Eleven ska få tid till högskolestudierna  

Förslag: Om en elev i gymnasieskolan deltar i en eller flera kurser vid 

en högskola, ska huvudmannen få besluta att elevens läsår ska ha en 

annan omfattning eller börja och sluta vid andra tidpunkter än vad som 

anges i gymnasieförordningen. Huvudmannen ska också få besluta att 

elevens skolarbete inte ska förläggas måndag–fredag eller vara så jämnt 

fördelat över dessa dagar som möjligt. Elevens skolarbete ska inte heller 

behöva förläggas så att eleven så långt som möjligt får sammanhållna 

skoldagar och skoldagarna ska inte behöva vara så jämnt fördelade över 

läsåret som möjligt. 

Skälen för förslaget 

Elevens skolarbete ska kunna förläggas mer flexibelt 

För att underlätta för elever som läser högskolekurser under sin gymnasie-

tid behöver det finnas en möjlighet till flexibilitet i schemaläggningen när 

det gäller dessa elever. Det bör t.ex. vara möjligt att frigöra en halvdag i 

veckan för högskolestudier. En strävan efter sammanhållna skoldagar och 

en jämn fördelning av skolarbetet över tiden kan motverka elevernas reella 

möjligheter att läsa på högre nivå. Det kan behöva finnas en möjlighet att 

avvika från bestämmelserna om skolarbetets förläggning när det gäller en 

elev som läser högskolekurser. Som framgår av avsnitt 5.1 spelar skolans 

organisation en central roll för att de elever som behöver mer utmaningar 

i undervisningen ska kunna få sådan undervisning. Vilka organisatoriska 

förutsättningar huvudmän ges är därför av avgörande betydelse. Skolans 

personal, t.ex. rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare, kan 

underlätta för elever som behöver extra utmaningar i form av högskole-

studier genom att hitta former för samarbete med en högskola. Detta kan 

dock ställa särskilda krav på skolans schemaläggning och skolan kan 

behöva föra en dialog med högskolan om skolarbetets förläggning. I 

planeringen behöver huvudmannen också bevaka att eleverna får sin 

garanterade undervisningstid. Om gymnasieskolans huvudman ges en 
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större flexibilitet när det gäller hur elevens skolarbete ska förläggas bör 

huvudmannen lättare kunna möta elevens behov av studier på högre nivå.  

Därför föreslås att om en elev i gymnasieskolan deltar i en eller flera 

kurser vid en högskola ska huvudmannen få besluta att elevens skolarbete 

ska förläggas på ett annat sätt än vad som gäller enligt gymnasie-

förordningen. Det innebär att elevens skolarbete inte ska behöva förläggas 

måndag–fredag och vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. 

Elevens skolarbete ska inte heller behöva förläggas så att eleven så långt 

som möjligt får sammanhållna skoldagar och skoldagarna ska inte behöva 

vara så jämnt fördelade över läsåret som möjligt. 

Det ska kunna göras undantag när det gäller läsårets omfattning 

Det finns bestämmelser i gymnasieförordningen om läsårets omfattning 

(se avsnitt 3), men dessa medger inte den flexibilitet som kan krävas för 

att eleverna ska kunna läsa högskolekurser. Lovdagar kan behöva an-

vändas för undervisning och läsåret under gymnasieskolans första och 

andra år kan t.ex. behöva göras längre för att möjliggöra koncentrations-

läsning under dessa år. På så sätt kan tid frigöras det sista året som kan 

användas för högskolestudier.  

För att frigöra tid som eleverna kan använda för att läsa högskolekurser 

bör huvudmannen t.ex. kunna besluta att elevernas läsår, som normalt 

omfattar 40 veckor, ska omfatta ytterligare tid. Denna undantagsmöjlighet 

bör gälla utöver de möjligheter att förlägga skolarbetet mer flexibelt som 

föreslås ovan. Eftersom högre krav ställs på de elever i gymnasieskolan 

som väljer att läsa högskolekurser är det rimligt att det när det gäller dessa 

elever även går att göra undantag från gymnasieförordningens bestäm-

melser om läsårets omfattning. Det är viktigt att bestämmelserna om läro-

tider inte utgör ett hinder för elevens möjlighet att studera på en högre 

nivå.  

Det föreslås därför att huvudmannen ska få besluta om undantag från 

gymnasieförordningens bestämmelser om läsårets omfattning när det 

gäller en elev i gymnasieskolan som deltar i en eller flera kurser vid en 

högskola. Huvudmannen ska även få besluta att läsåret ska börja eller sluta 

vid andra tidpunkter än vad som anges i gymnasieförordningen. 

5.4 En elev ska kunna genomföra 

gymnasieutbildningen snabbt 

Förslag: Huvudmannen ska för en elev kunna besluta att en utbildning 

inom ett nationellt program i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid 

än tre läsår, om eleven medger det. 

 

Skälen för förslaget: Det behöver finnas en tydlig och enkel möjlighet till 

förhöjd studietakt i gymnasieskolan för en enskild elev som bedöms ha 

behov av det och som kan klara av att fullfölja sin gymnasieutbildning på 

kortare tid än normalt. Som framgår av avsnitt 3 finns det ingen uttrycklig 

tidsgräns för hur länge en gymnasieutbildning ska pågå, men det anges i 

skollagen att de nationella programmen är avsedda att genomgås på tre 
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 läsår. Det finns dock vissa möjligheter till förhöjd studietakt i gymnasie-

skolan. Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk får 

denne besluta att en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan 

får fördelas på kortare tid än tre läsår (16 kap. 15 § skollagen). Det finns 

ingen bestämmelse som ger huvudmannen möjlighet att besluta att en 

enskild elev får genomgå sin utbildning på kortare tid än tre år. 

För många elever med kapacitet till högre studietakt kan utmaningar i 

form av att t.ex. läsa fördjupande nivåer i ett ämne eller högskolekurser 

inom en ordinarie treårig gymnasieutbildning vara tillräckliga. Men det 

finns också elever som både vill och kan klara av gymnasieskolan på 

kortare tid än tre läsår för att därefter gå vidare mot nya utmaningar i högre 

utbildning. Innan ett beslut om förhöjd studietakt fattas måste det noga 

övervägas om detta är den bästa lösningen för eleven.  

Ett beslut om snabbare studietakt får ses som ingripande för den enskilda 

eleven och bör därför ytterst fattas av huvudmannen. Av kommunallagen 

framgår dock att huvudmannen kan delegera till en anställd att fatta sådana 

beslut. Huvudmannen kan alltså låta rektorn besluta om att en enskild elev 

får genomgå sin gymnasieutbildning på kortare tid än tre år. Det är i vart 

fall lämpligt att rektorn involveras i beslutet eftersom rektorn är närmare 

eleven och känner honom eller henne bättre än vad huvudmannen gör. 

Huvudmannen, eller rektorn, och eleven måste förstås också vara överens 

om att eleven ska läsa i snabbare takt och olika alternativ för hur elevens 

studier kan organiseras bör belysas och diskuteras. Det är viktigt att eleven 

trots den snabbare studietakten får en studiesituation som är hållbar med 

avseende på skoldagar och möjlighet till återhämtning så att elevens ökade 

ambition inte leder till ett misslyckande. Det bör i detta sammanhang fram-

hållas att även en elev som efter ett särskilt beslut av huvudmannen får 

läsa i snabbare studietakt har rätt till det minsta antal undervisningstimmar 

som regleras i skollagen (garanterad undervisningstid).  

På grund av det ovan anförda föreslås att huvudmannen ska för en 

enskild elev få besluta att en utbildning inom ett nationellt program i 

gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven medger 

det. 

 

6 Insatser för att utveckla förutsättningarna 

för studier på högre nivå 

6.1 Stödjande insatser ska riktas till flera olika 

personalkategorier inom skolan  

Förslag: Statens skolverk ska få i uppdrag att stärka och stödja skolors 

arbete med att ge elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av 

kunskaper eller betygskriterierna den ledning och stimulans de har rätt 

till. Vissa insatser som avser skolans förutsättningar för att ge alla 

elever tillräckliga utmaningar ska riktas till skolchefer och rektorer. 

Stödinsatser i form av kompetensutveckling ska riktas till lärare och till 

personal inom elevhälsan.  
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Skälen för förslaget 

Skolorna behöver stöd för att bättre möta de högpresterande och särskilt 
begåvade eleverna 

Av avsnitt 2 framgår att skolan behöver bli bättre på att främja lärandet för 

de högpresterande och särskilt begåvade eleverna. Undervisningen och 

skolans organisation behöver stärkas för att dessa elever ska få en ut-

manande undervisning som är anpassad efter deras förmåga och förut-

sättningar. Det innebär att det finns utmaningar på flera nivåer hos huvud-

mannen. Det kan handla om hur rektorn ser till att det finns förutsättningar 

för lärarna att genomföra en undervisning som passar alla elever, om själva 

undervisningen och även om samverkan mellan skolor. För att förslagen i 

denna promemoria ska få avsedd effekt behövs stödjande insatser och det 

är lämpligt att Skolverket ansvarar för insatserna.  

Därför föreslås att Skolverket ska få i uppdrag att stärka och stödja 

skolors arbete med att ge elever som lätt uppfyller kriterierna för bedöm-

ning av kunskaper eller betygskriterierna den ledning och stimulans de har 

rätt till. Uppdraget bör omfatta samtliga skolformer som omfattas av 

promemorians förslag, dvs. grundskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasieskolan. 

Stödinsatserna ska riktas till flera olika personalkategorier 

Skolchefer och rektorer kan behöva stöd som fokuserar på hur de kan 

analysera, organisera och sörja för övriga personalkategoriers kompetens-

utveckling så att alla elever får den ledning och stimulans som de har rätt 

till. Det kan särskilt behövas insatser när det gäller hur skolchefer kan 

stödja rektorer för att dessa ska få förutsättningar att se till att elever som 

behöver utmaningar i undervisningen får det stöd de behöver.  

Lärare med behörighet att undervisa i olika årskurser och ämnen kan 

behöva särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Vissa insatser bör särskilt 

fokusera på hur lärarna kan bedriva en differentierad undervisning och 

tillgodose elevers behov av breddning och fördjupning i ett eller flera 

ämnen. Insatserna bör bygga på framgångsfaktorer vid planering, genom-

förande och uppföljning av sådan undervisning. Även lärare med special-

pedagogisk kompetens och personal från elevhälsan kan behöva ökad 

kunskap.  

Det föreslås därför att Skolverkets insatser som avser skolans förut-

sättningar för att ge alla elever tillräckliga utmaningar ska riktas till skol-

chefer och rektorer. Stödinsatser i form av kompetensutveckling ska riktas 

till lärare och till personal inom elevhälsan.   

6.2 Informationsinsatser ska riktas till högskolan 

Förslag: Statens skolverk ska få i uppdrag att informera universitet och 

högskolor om de utökade möjligheterna att läsa på en högre nivå inom 

gymnasieskolan. Skolverket ska i detta arbete inhämta synpunkter från 

Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och andra 

berörda myndigheter. 
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 Skälen för förslaget: Universitet och högskolor har en viktig roll när det 

gäller elever som kan gynnas i sin utveckling av att läsa högskolekurser 

samtidigt som de går i gymnasieskolan. Det kan därför finnas anledning 

att uppmärksamma lärosätena på de utökade möjligheter att läsa på en 

högre nivå inom gymnasieskolan som föreslås i denna promemoria.  

Det kan även vara av intresse för universitet och högskolor hur 

utbildningen i gymnasieskolan organiseras så att eleverna ska kunna 

kombinera sin gymnasieutbildning med högskolekurser.  

Det föreslås därför att Skolverket ska få i uppdrag av regeringen att 

informera universitet och högskolor om de utökade möjligheter att läsa på 

högre nivå inom gymnasieskolan som föreslås i denna promemoria. I detta 

arbete ska Skolverket inhämta synpunkter från Universitetskanslers-

ämbetet, Universitets- och högskolerådet och andra berörda myndigheter. 

 

 

 

7 Ytterligare rättsligt stöd för behandling 

av personuppgifter behövs inte 

Bedömning: EU:s dataskyddsförordning, lagen med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, förordningen med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, offent-

lighets- och sekretesslagen och skollagens bestämmelser om behand-

ling av personuppgifter och tystnadsplikt utgör tillräcklig reglering för 

den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske hos kommuner 

och enskilda skolhuvudmän med anledning av förslagen i denna pro-

memoria. Det behöver således inte införas någon ytterligare reglering 

för denna behandling. 

Skälen för bedömningen 

Det finns EU-rättsliga och nationella bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-

sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-

vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd 

dataskyddsförordningen, är i alla delar bindande och direkt tillämplig i 

samtliga EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen syftar till att har-

monisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och fri-

heter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet 

av personuppgifter mellan medlemsstaterna (skäl 3 till förordningen). 

Förordningen utgör den generella regleringen av personuppgiftsbehand-

ling inom EU. Den kompletteras i Sverige av bl.a. lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här 

benämnd dataskyddslagen. Dataskyddslagen är subsidiär till annan lag 

eller förordning, dvs. bestämmelser om behandling av personuppgifter 

som finns i sektorsspecifika lagar och förordningar och som avviker från 

dataskyddslagen har företräde (1 kap. 6 § dataskyddslagen). 
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Behovet av reglering av den behandling av personuppgifter som sker på 

utbildningsområdet analyserades i samband med införandet av data-

skyddsförordningen och dataskyddslagen i propositionen Behandling av 

personuppgifter på utbildningsområdet (prop. 2017/18:218). Där gjordes 

bedömningen att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen utgör till-

räcklig reglering för den personuppgiftsbehandling som bl.a. offentliga 

huvudmän ägnar sig åt. När det gäller enskilda huvudmän ansågs det 

finnas behov av kompletterande bestämmelser om behandling av vissa 

uppgifter, bl.a. s.k. känsliga personuppgifter. Sådana bestämmelser har 

förts in i 26 a kap. skollagen.  

Det krävs en rättslig grund för att kunna behandla personuppgifter 

Behandling av personuppgifter som faller under dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde får bara ske om det finns en tillämplig rättslig grund. 

De rättsliga grunderna regleras i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen och 

är samtycke (artikel 6.1 a), avtal (artikel 6.1 b), rättslig förpliktelse (artikel 

6.1 c), skydd av vissa intressen (artikel 6.1 d), uppgift av allmänt intresse 

och myndighetsutövning (artikel 6.1 e) samt intresseavvägning (artikel 

6.1 f). Om det inte finns någon rättslig grund är behandlingen inte laglig 

och får därmed inte utföras. De olika rättsliga grunderna är i viss mån över-

lappande. Flera rättsliga grunder kan därför vara tillämpliga avseende en 

och samma behandling.  

Utrymmet för att myndigheter ska kunna basera en behandling av per-

sonuppgifter på den rättsliga grunden samtycke är begränsat (skäl 43 till 

dataskyddsförordningen). Det är vidare inte tillåtet för myndigheter att 

behandla personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseav-

vägning. De rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt 

intresse och myndighetsutövning ska vidare fastställas i enlighet med 

unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt (artikel 6.3). Den rätts-

liga grunden ska vara tydlig och precis och dess tillämpning bör vara 

förutsägbar för de personer som omfattas av den (skäl 41 till dataskydds-

förordningen). 

Närmare om den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse 

I propositionen Ny dataskyddslag framför regeringen att begreppet uppgift 

av allmänt intresse måste ges en vid betydelse (prop. 2017/18:105 s. 56 f.). 

Att den rättsliga grunden ska vara fastställd innebär att uppgiften av all-

mänt intresse måste ha stöd i rättsordningen. En uppgift av allmänt intresse 

är fastställd i enlighet med svensk rätt bl.a. om den följer av lag eller annan 

författning. De åtgärder som myndigheter vidtar för att utföra uppdrag som 

framgår av författningar har därmed i sig en legal grund, som har offent-

liggjorts genom tydliga, precisa och förutsebara regler. 

Vidare ska unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt uppfylla 

ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som 

eftersträvas (dataskyddsförordningen artikel 6.3). I nämnda proposition 

konstateras att bestämmelsen motsvarar det krav som Europakonventionen 

ställer på lagstiftaren i en rättsstat. Utgångspunkten bör därför vara att 

dataskyddsförordningens krav är uppfyllt i fråga om bl.a. de uppgifter av 

allmänt intresse som fastställs i enlighet med svensk rätt (prop. 

2017/18:105 s. 50). 
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 För att behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt artikel 6.1 e 

i dataskyddsförordningen krävs också att ändamålet med behandlingen är 

nödvändigt för att utföra uppgiften av allmänt intresse (artikel 6.3). Detta 

ska inte tolkas som att uppgiften av allmänt intresse måste vara avgränsad 

så att den bara kan utföras på ett sätt. Den metod som den personuppgifts-

ansvarige väljer för att utföra sin uppgift måste dock – som all offentlig 

förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och får där-

med inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv. Kravet på att 

ändamålet ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse 

innebär alltså i sig en spärr mot helt onödig behandling av personuppgifter 

eller sådan behandling som utgör ett oproportionerligt intrång i privatlivet 

som inte kunnat förutses (prop. 2017/18:105 s. 60). 

Ovanstående ligger till grund för 2 kap. 2 § 1 dataskyddslagen, där det 

anges att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s 

dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig för att utföra en upp-

gift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollek-

tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan för-

fattning. 

Närmare om de rättsliga grunderna myndighetsutövning och rättslig 
förpliktelse 

Som framgått får personuppgifter också behandlas om syftet med behand-

lingen är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges myndig-

hetsutövning (artikel 6.1 e och artikel 6.3 dataskyddsförordningen). Även 

myndighetsutövning som rättslig grund måste ha stöd i rättsordningen på 

det sätt som angetts ovan i fråga om uppgift av allmänt intresse. 

I propositionen Ny dataskyddslag anges att utgångspunkten i svensk rätt 

är att det som i Sverige brukar anses som myndighetsutövning faller under 

begreppet. Myndighetsutövning behöver ha stöd i gällande rätt och befo-

genheten att utöva myndighet är därför alltid fastställd i en författning i 

Sverige (prop. 2017/18:105 s. 62 f.). I 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen tyd-

liggörs att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s 

dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan för-

fattning. 

En behandling av personuppgifter är även tillåten om den är nödvändig 

för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansva-

rige (artikel 6.1 c dataskyddsförordningen). Även denna grund måste ha 

stöd i rättsordningen på det sätt som angetts ovan. Detta ligger till grund 

för 2 kap. 1 § dataskyddslagen. När personuppgiftsbehandlingen grundar 

sig på en rättslig förpliktelse ska syftet med behandlingen fastställas i den 

rättsliga grunden (artikel 6.3). Detta krav torde innebära att en förpliktelse 

inte kan läggas till grund för behandling av personuppgifter om syftet med 

behandlingen inte framgår (prop. 2017/18:105 s. 54).  

Det gäller särskilda krav för behandling av känsliga personuppgifter 

I dataskyddsförordningen finns det ett principiellt förbud mot att behandla 

särskilda kategorier av personuppgifter (artikel 9.1). Det är fråga om upp-

gifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter om 
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hälsa eller om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Använd-

ningen av termen ras innebär inte att unionen godtar teorier som söker 

fastställa förekomsten av skilda människoraser (skäl 51). Det är också för-

bjudet att behandla genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att 

entydigt identifiera en fysisk person. 

Uppgifterna får dock behandlas bl.a. om behandlingen är nödvändig 

med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten 

eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det 

eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till 

dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder 

för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 

intressen (artikel 9.2 g). 

Sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i förordningen benämns i data-

skyddslagen känsliga personuppgifter (3 kap. 1 § dataskyddslagen). Käns-

liga personuppgifter får enligt dataskyddslagen behandlas av en myndig-

het om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs 

enligt lag, om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende 

eller i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt 

allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades 

personliga integritet. Det är vid sådan behandling förbjudet att utföra sök-

ningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga person-

uppgifter (3 kap. 3 § dataskyddslagen).  

När det gäller enskild verksamhet enligt skollagen finns det särskilda 

bestämmelser i 26 a kap. skollagen som kompletterar dataskyddsförord-

ningen och dataskyddslagen. Kapitlet innehåller också en upplysning om 

att det för myndigheter och vissa andra organ finns bestämmelser om 

behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i data-

skyddslagen. I kapitlet anges att känsliga personuppgifter får behandlas 

hos en enskild huvudman om behandlingen är nödvändig för en hantering 

som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet eller i annat 

fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett 

otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. Det är vid 

sådan behandling förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval 

av personer grundat på känsliga personuppgifter. Regeringen får dock 

meddela föreskrifter om undantag från vissa sökbegränsningar för såväl 

kommunala som enskilda huvudmän. Regeringen har meddelat sådana 

föreskrifter i förordningen (2018:1366) om sökbegränsningar vid behand-

ling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet 

hos kommuner. 

Anordnande av utbildning är både en uppgift av allmänt intresse och ett 
viktigt allmänt intresse 

Regeringen har i propositionen Behandling av personuppgifter på utbild-

ningsområdet uttalat att anordnande och bedrivande av utbildning både är 

en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen 

och ett sådant viktigt allmänt intresse som krävs för behandling av känsliga 

personuppgifter enligt artikel 9.2 g i förordningen (prop. 2017/18:218 s. 

52). Vidare uttalas att de åtgärder som huvudmännen vidtar i syfte att 

utföra uppdragen eller uppfylla åligganden enligt skollagen och anslutande 

föreskrifter har en legal grund, som har offentliggjorts genom tydliga, pre-
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 cisa och förutsebara regler som står i proportion till de mål som eftersträ-

vas. Uppgiften av allmänt intresse, dvs. att tillhandahålla, anordna och 

bedriva utbildning, är således fastställd genom skollagen med anslutande 

föreskrifter (prop. 2017/18:218 s. 61).  

I denna promemoria föreslås att det ska införas bestämmelser i skollagen 

och skolförordningen (2011:185) om att rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan, specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i 

ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda 

förutsättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Huvudmannen ska få besluta om andra lärotider för en elev som läser på 

en högre nivå. När det gäller gymnasieskolan föreslås att det i gymnasie-

förordningen (2010:2039) ska införas bestämmelser om att huvudmannen 

får besluta om andra lärotider för en elev som deltar i en eller flera kurser 

vid en högskola. Det ska också regleras i skollagen att huvudmannen ska 

kunna besluta att ett nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre 

läsår, om eleven medger det. Vidare ska det anges i skollagen att uppgifter 

som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan 

inom grundskolan, specialskolan och sameskolan får överlämnas på entre-

prenad till en huvudman för en gymnasieskola. Liksom när det gäller 

annan verksamhet enligt skollagen är det därmed fråga om i svensk rätt 

fastställda uppgifter av allmänt intresse. Den behandling av personuppgif-

ter som är nödvändig för att en elev ska kunna läsa i snabbare takt och på 

en högre nivå kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift 

av allmänt intresse i dataskyddsförordningen. 

En liten del av verksamheten i kommunala skolor utgör vidare ärende-

handläggning som innebär myndighetsutövning mot enskild. Det kan 

handla om ärenden som rör mottagande av elever eller särskilt stöd. Den 

behandling av personuppgifter som är nödvändig för myndighetsutöv-

ningen kan i dessa fall göras med stöd av den rättsliga grunden myndig-

hetsutövning. Även den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse är 

dock tillämplig för nämnda moment, eftersom dessa ingår i uppgiften att 

anordna utbildning. På motsvarande sätt ingår det i uppgiften att anordna 

utbildning moment som även följer av rättsliga förpliktelser. Som anges i 

propositionen Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet inne-

håller skollagen många rättsliga förpliktelser för de huvudmän som bedri-

ver skolverksamhet (prop. 2017/18:218 s. 70). 

Eftersom anordnande och bedrivande av utbildning även utgör ett viktigt 

allmänt intresse får, som angetts ovan, också känsliga personuppgifter 

behandlas i verksamheten, förutsatt att behandlingen är nödvändig. Vissa 

av förslagen i promemorian berör specialskolan, som vänder sig till elever 

som har en funktionsnedsättning och en uppgift om en funktionsnedsätt-

ning är en känslig personuppgift om hälsa. När det gäller sameskolan, som 

omfattas av samma förslag, kan uppgiften att en elev går i en sådan skola 

inte ensamt avslöja elevens etniska ursprung, då även andra barn än barn 

till samer får fullfölja sin skolplikt i sameskolan om det finns särskilda skäl 

(7 kap. 7 § skollagen). Uppgiften kan dock tillsammans med andra uppgif-

ter, t.ex. ett efternamn av samiskt ursprung, avslöja ett sådant ursprung 

(prop. 2017/18:218 s. 132 f.). Detta innebär att känsliga uppgifter måste 

behandlas av huvudmannen för utbildningen. Behandlingen av sådana 

känsliga personuppgifter omfattas av dataskyddslagen när det gäller kom-
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munala skolor (3 kap. 3 § första stycket 3) och av skollagen när det gäller 

fristående skolor (26 a kap. 4 §). 

Den dataskyddsreglering som finns är tillräcklig  

Sammanfattningsvis har såväl kommunala som fristående skolor rättslig 

grund för nödvändig behandling av även känsliga personuppgifter. Be-

handlingen innebär inte ett otillbörligt intrång i den registrerades person-

liga integritet och uppfyller dataskyddsförordningens krav på propor-

tionalitet. Det bör framhållas att relativt få elever bedöms beröras av för-

slagen. 

Av principerna för behandling av personuppgifter i dataskyddsförord-

ningen framgår att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och 

öppet sätt i förhållande till den registrerade (artikel 5.1 a). Uppgifterna ska 

också behandlas på ett sätt som bl.a. säkerställer lämplig säkerhet för per-

sonuppgifterna (artikel 5.1 f). Det är den personuppgiftsansvarige som 

ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs (prop. 

2017/18:218 s. 50). Att personuppgifter som rör barn anses särskilt skyd-

dsvärda framgår också av flera av dataskyddsförordningens bestämmelser 

och betonas i skälen (se skäl 38 och exempelvis artikel 12.1).  

Den behandling av känsliga personuppgifter som sker med anledning av 

förslagen i denna promemoria bedöms vidare vara förenlig med det 

väsentliga innehållet i rätten till dataskydd. Dataskyddsförordningens krav 

på lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 

grundläggande rättigheter och intressen är uppfyllt genom den nuvarande 

regleringen om dataskydd i dataskyddslagen och 26 a kap. skollagen, som 

innefattar bestämmelser om sökbegränsningar. Det finns även bestämmel-

ser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för kom-

munal skolverksamhet och bestämmelser om tystnadsplikt i skollagen för 

fristående skolor. Sammantaget bedöms det inte behövas något ytterligare 

rättsligt stöd för behandling av personuppgifter med anledning av försla-

gen i denna promemoria. 

8 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser  

Förslag: Samtliga lag- och förordningsändringar ska träda i kraft den 

3 juli 2023, utom de som är en följd av att utbildning i gymnasieskolan 

som påbörjas efter den 30 juni 2025 ska vara ämnesutformad. De lag- 

och förordningsändringarna ska i stället träda i kraft den 4 juli 2023 och 

tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 

30 juni 2025. 

 

Skälen för förslaget: Förslagen i denna promemoria handlar om att elever 

ska kunna läsa på en högre nivå än vad deras ordinarie skolform kan 

erbjuda och i snabbare takt. Det föreslås ändringar i skollagen, skolförord-

ningen, gymnasieförordningen, förordningen om läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordningen om läroplan för spe-
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 cialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förord-

ningen om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritids-

hemmet i vissa fall och förordningen om läroplan för gymnasieskolan.  

Det är angeläget att de nya bestämmelserna träder i kraft och kan börja 

tillämpas så snart som möjligt för att elever som har behov av att studera 

på en högre nivå och i snabbare takt får möjlighet att göra det. Det är också 

lämpligt att de nya bestämmelserna träder i kraft inför ett nytt läsår. Samt-

liga lag- och förordningsändringar föreslås därför träda i kraft den 3 juli 

2023, utom de som beror på att utbildning i gymnasieskolan som påbörjas 

efter den 30 juni 2025 ska vara ämnesutformad. 

Som anges i avsnitt 3 träder den 15 juli 2022 ändringar i skollagen i kraft 

som innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan. Utbild-

ningen inom varje ämne ska inte längre ges i form av en eller flera kurser, 

utan ett ämne ska bestå av en eller flera nivåer. Dessa ändringar ska 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. När det gäller 

förslagen i denna promemoria innebär det i några fall att flera ändringar 

behöver göras i samma paragraf i skollagen, skolförordningen och gym-

nasieförordningen samt i bilagan till förordningen om läroplan för gymna-

sieskolan och att dessa behöver börja tillämpas vid olika tidpunkter. Det 

föreslås därför att ändringarna i var och en av de nämnda författningarna 

genomförs genom två olika ändringsförfattningar, dels en ändringsförfatt-

ning som avser kurser i gymnasieskolan, dels en ändringsförfattning som 

avser nivåer i gymnasieskolan. Av författningstekniska skäl kan de två 

ändringsförfattningarna inte träda i kraft samma dag. De lag- och förord-

ningsändringar som föreslås i denna promemoria och som är en följd av 

att utbildning i gymnasieskolan som påbörjas efter den 30 juni 2025 ska 

vara ämnesutformad (avsnitten 1.2, 1.4, 1.6 och 1.11) ska därför träda i 

kraft den 4 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025.  

 

9 Konsekvenser 

Vad ska uppnås med förslagen? 

Förslagen i denna promemoria innebär att fler elever än i dag får möjlig-

heter att läsa på en högre nivå och i snabbare takt (se förslagen i avsnitt 

4 om grundskolan, specialskolan och sameskolan och i avsnitt 5 om 

gymnasieskolan). Förslagen förväntas skapa bättre förutsättningar för 

elever att få ledning och stimulans inom grundskolan, specialskolan, same-

skolan och gymnasieskolan genom att de får större möjligheter att dels läsa 

på en högre nivå, dels läsa med förhöjd studietakt inom respektive skol-

form. Förslagen förväntas leda till bättre undervisningssituationer och 

möjligheter till höjda kunskapsresultat i dessa skolformer. 

Vilka berörs av förslagen? 

Statens skolverk har gjort uppskattningar av hur många elever som har läst 

gymnasiekurser i grundskolan eller gått snabbare igenom grundskolan. För 

att uppskatta detta elevantal och det antal elever som har börjat 

grundskolans årskurs 1 tidigare än normalt, har Skolverket tagit fram 

statistik över antalet elever i gymnasieskolans första år som läsåret 
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2018/19 var yngre än om de påbörjat grundskolans årskurs 1 det år de fyllt 

sju år och därefter läst samtliga grundskolans läsår utan att hoppa över 

någon årskurs. Det har inte varit möjligt att ta fram statistik över hur många 

elever som läst ett eller flera ämnen i högre takt. Läsåret 2018/19 var det i 

hela landet totalt 1 866 elever i gymnasieskolans första år som var yngre 

än förväntat. Skolverket bedömer att antalet elever som har gått fortare 

igenom grundskolan som minst är 257 och som mest är 1 866. Upp-

skattningarna innehåller inte uppgifter om antal huvudmän eller skolor där 

eleverna som gått fortare fram har varit inskrivna. 

För närvarande pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande s.k. 

spetsutbildning i grundskolans högre årskurser och med riksrekryterande 

gymnasial spetsutbildning i gymnasieskolan. Läsåret 2020/21 deltog 

2 145 elever i årskurserna 7–9 i spetsutbildning inom grundskolan. Av 

dessa var 1 276 pojkar och 869 flickor. Det var 9 kommunala och 

7 enskilda huvudmän som anordnade sådan spetsutbildning läsåret 

2020/21, vid totalt 24 grundskolor. Samma läsår deltog totalt 1 315 elever, 

726 män och 589 kvinnor, i försöksverksamheten i gymnasieskolan. Det 

var 18 kommunala och 3 enskilda huvudmän vid 21 gymnasieskolor som 

deltog det läsåret.  

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan 

som är högpresterande eller som har ett särskilt intresse och fallenhet för 

ett eller flera ämnen berörs av förslagen i denna promemoria. Som siff-

rorna ovan visar berörs bara en mindre andel av alla elever i skolväsendet 

av förslagen, även om antalet elever som kan komma i fråga för att läsa på 

högre nivå och i snabbare takt kan förväntas öka då förslagen genomförs 

samtidigt som det bedrivs spetsutbildningar. Det gäller både elever hos 

offentliga huvudmän (kommuner och regioner) och elever hos enskilda 

huvudmän i grundskolan och gymnasieskolan. Det gäller även elever i 

specialskolan och sameskolan, skolformer som har staten som huvudman. 

Utbildningen i specialskolan anordnas av Specialpedagogiska skol-

myndigheten och utbildningen i sameskolan anordnas av Sameskolstyr-

elsen.  

Skolhuvudmän berörs av förslagen, liksom personal i skolan som t.ex. 

lärare och rektorer. Även statliga myndigheter berörs. Förutom de ovan 

nämnda, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen, 

berörs Skolverket, Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet, 

universitet och högskolor, Centrala studiestödsnämnden och Över-

klagandenämnden för studiestöd. 

Kommunerna får bättre förutsättningar att möta de elever som lätt når 
skolans mål 

Förslagen i denna promemoria påverkar inte den grundläggande ansvars-

fördelningen mellan staten och skolhuvudmännen, bl.a. kommuner. Vid 

utarbetandet av förslagen har risken för ökade krav på dokumentation och 

en ökning av andra arbetsuppgifter för huvudmannens personal noga vägts 

mot den nytta förslagen kommer att få för eleverna samt de möjligheter 

som förslagen innebär för huvudmännen att möta de elever som lättare 

uppfyller betygskriterierna. Förslagen bedöms få positiva effekter för 

elevernas kunskapsutveckling.  
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 Förslagen medför inga nya obligatoriska uppgifter för kommunerna som 
kräver statlig finansiering 

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya 

obligatoriska uppgifter för kommunerna som regel åtföljas av en statlig 

finansiering via det generella statsbidraget. Principen gäller när riksdagen, 

regeringen eller en myndighet fattar bindande beslut om ändrade regler för 

en verksamhet (prop. 2006/07:100 s. 221). 

Förslagen om att det ska vara möjligt att läsa nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan i grundskolan (avsnitt 4.2) kan medföra för-

sumbara kostnader, om huvudmannen för grundskolan samarbetar med en 

gymnasieskola. På samma sätt kan förslaget om att skolarbetet ska kunna 

förläggas mer flexibelt för elever i gymnasieskolan som läser högskole-

kurser (avsnitt 5.3) medföra försumbara kostnader. Skolledningen kan 

behöva avsätta tid och resurser för lärarnas planering av undervisningen 

eller för att organisatoriskt lösa grundskolans samverkan med 

gymnasieskolan eller gymnasieskolans samverkan med högskolan. De 

nämnda förslagen är dock helt frivilliga för huvudmannen och innebär 

således inte att det införs några nya obligatoriska uppgifter för de 

kommunala huvudmännen. 

De läroplansändringar som föreslås och som bl.a. innebär att rektorn ska 

ha ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet 

utformas så att eleverna får möjlighet att studera på en högre nivå är enbart 

förtydliganden i förhållande till skollagen (se avsnitten 4.1 och 5.1). Inte 

heller förslagen om att utökat program i gymnasieskolan ska få användas 

för högskolekurser (avsnitt 5.2) och att en enskild elev kan få genomgå 

gymnasieskolan snabbare (avsnitt 5.5) medför några nya skyldigheter för 

de kommunala huvudmännen. Förslagen innebär i stället att huvudmännen 

får bättre förutsättningar att möta de elever som lätt uppfyller betygs-

kriterierna. 

Sammanfattningsvis innebär förslagen inga nya obligatoriska uppgifter 

som ska åtföljas av en statlig finansiering.  

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen regleras bl.a. i 14 kap. regeringsformen. 

Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som har föranlett inskränkningen. Innebörden av bestämmelsen 

är att en eventuell inskränkning i den kommunala självstyrelsen ska prövas 

mot en proportionalitetsprincip. Den slutliga bedömningen av hur denna 

prövning faller ut görs av riksdagen i samband med att riksdagen tar 

ställning i lagstiftningsärendet (prop. 2009/10:80 s. 296). 

Förslagen i denna promemoria innebär inte några utökade skyldigheter 

för kommuner och regioner som påverkar den kommunala självstyrelsen. 

I stället ger förslagen bättre möjligheter att tillgodose elevers behov av 

ledning och stimulans. De kommunala huvudmännens möjligheter att 

uppfylla befintliga skyldigheter för att eleverna ska kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling utökas. Det är redan ett krav enligt skollagen att elever 

som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 §). De föreslagna 
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ändringarna i läroplanerna är som nämns i föregående avsnitt enbart för-

tydliganden i förhållande till skollagen. 

Konsekvenser för enskilda huvudmän 

De flesta förslagen i denna promemoria rör både offentliga och enskilda 

huvudmän. De bedömningar som görs i fråga om konsekvenser för kom-

munerna gäller också enskilda huvudmän för fristående skolor. Läsåret 

2020/21 gick 178 207 elever i 828 fristående grundskolor som drevs av 

186 enskilda huvudmän. Samma läsår gick 110 461 elever i 460 fristående 

gymnasieskolor som drevs av 98 enskilda huvudmän. 

Förslagen att elever kan få läsa på en högre nivå bedöms inte medföra 

några särskilda ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän. 

Förslagen ger dem i stället nya tänkbara tillvägagångssätt som är frivilliga 

att använda och därmed ökade möjligheter att uppfylla befintliga skyldig-

heter. Eventuella ekonomiska konsekvenser är således beroende av huvud-

männens egna val när det gäller hur utbildning ska bedrivas.  

Förslagen bedöms inte få några negativa konsekvenser för konkurrensen 

mellan olika aktörer och för små företag. Viss konkurrens kan uppstå 

mellan huvudmän när det gäller att erbjuda en utbildning som attraherar 

elever. Den typen av konkurrens förekommer dock redan i dag när det 

gäller det ordinarie utbildningsutbudet inom grund- och gymnasieskolan. 

Vidare ska såväl små som stora enskilda huvudmän, om de uppfyller de 

villkor som föreslås i denna promemoria, få erbjuda studier enligt gym-

nasieskolans ämnesplaner. Samarbeten mellan skolformer kan också vara 

nödvändiga oavsett om det är en stor eller liten huvudman som erbjuder 

utbildning på en högre nivå. Förslagen om fjärrundervisning och 

entreprenad betyder att små huvudmän som har svårt att på egen hand 

anordna viss utbildning får fler möjligheter att göra detta. Därmed innebär 

förslagen att villkoren för små och stora huvudmän i detta avseende blir 

mer lika. 

Skolverkets kostnader bedöms rymmas inom myndighetens 
förvaltningsanslag 

I promemorian föreslås att Skolverket ska få olika uppdrag. Myndigheten 

ska stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt uppfyller 

kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna den ledning 

och stimulans de har rätt till samt rikta informationsinsatser till högskolor 

(avsnitt 6). Kostnaderna för dessa uppdrag bedöms kunna rymmas inom 

myndighetens förvaltningsanslag. Promemorians förslag bygger på Skol-

verkets förslag i redovisningen av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven. I redovisningen bedömer även Skolverket att kost-

naderna för genomförande-, stöd- och kompetensutvecklingsinsatser när 

det gäller förslagen i redovisningen kan hanteras inom myndighetens för-

valtningsanslag (Skolverket 2020). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen påverkas 
eftersom de svarar för specialskolan respektive sameskolan 

I avsnitt 4.2 föreslås att rektorn ska få besluta att en elev i specialskolan 

eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. Som nämns ovan är staten huvudman för specialsko-
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 lan och sameskolan. Utbildningen i specialskolan består av årskurs  

1–10 och anordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utbildning-

en i sameskolan, som omfattar årskurs 1–6, anordnas av Sameskolstyrel-

sen. Läsåret 2020/21 gick 720 elever i specialskolan och 174 elever i 

sameskolan.  

Promemorians förslag innebär inte några nya obligatoriska uppgifter 

som kräver finansiering, utan ger i stället specialskolan och sameskolan 

möjlighet att bättre möta högpresterande och särbegåvade elevers behov 

av en väl anpassad undervisning. 

De genomförande-, stöd- och kompetensutvecklingsinsatser som Skol-

verket förslås ansvara för när det gäller promemorians förslag ska omfatta 

samtliga berörda skolformer, dvs. även specialskolan och sameskolan. 

Trots att staten är huvudman för dessa skolformer bedöms det rimligt att 

även dessa får del av Skolverkets insatser. Konsekvensen skulle annars bli 

att personal i dessa skolformer får sämre förutsättningar än annan skolper-

sonal att anordna och genomföra en anpassad utbildning för högpres-

terande och särbegåvade elever.  

De statligt finansierade högskolorna kan påverkas i viss utsträckning 

Utbildningar på grundnivå inom högskolan finansieras huvudsakligen via 

statliga anslag utifrån antalet studenter och deras prestation. Detta gäller 

även för studenter som samtidigt är elever i skolväsendet. Förslagen om 

studier på högre nivå i gymnasieskolan kan innebära ökade kostnader för 

högskolan, då fler elever än i dag kan antas söka sig till högskolorna och 

antas till högskolekurser. Då varje ansökan från en elev i gymnasieskolan 

behöver hanteras manuellt kan högskolornas kostnader för antagning öka. 

Förslagen bedöms dock omfatta en liten grupp elever som har särskilda 

förutsättningar att tillgodogöra sig högskoleutbildning. Dessutom bedöms 

endast ett fåtal högskolekurser bli aktuella för dessa elever. Eleverna kan 

också redan i dag ansöka och antas till högskolekurser. Eventuella 

administrativa kostnader kopplade till ansökningsprocessen bör därför 

kunna hanteras inom ramen för högskolornas anslag. 

Förslagen är positiva ur ett barnrätts- och elevperspektiv  

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har alla 

barn samma rättigheter och lika värde (artikel 2). Konventionen fastslår 

också att vad som bedöms vara barnets bästa ska beaktas i första hand vid 

alla åtgärder som rör barn samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening 

i frågor som berör dem (artiklarna 3 och 12). Barn har enligt konventionen 

också rätt till utbildning (artikel 28). I skollagen anges att barnets bästa ska 

vara utgångspunkten i all utbildning enligt lagen (1 kap. 10 §).  

Förslagen i promemorian syftar till att öka likvärdigheten i utbildning 

inom skolväsendet och ge elever som snabbare når skolans mål större 

möjligheter att utvecklas och få tillräckliga utmaningar i sitt lärande, 

oavsett var i landet de bor. Det kommer att vara frivilligt för eleverna att 

ta del av dessa möjligheter. Förslagen tillgodoser vissa elevers behov av 

mer stimulans och utmanande undervisning och av att kunna få läsa på en 

högre nivå. Ett betydande antal elever efterlyser de möjligheter som 

förslagen ger (se avsnitt 2).  
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Sammantaget bedöms förslagen vara positiva för eleverna och bidra till 

att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt barnkonventionen. 

Förslagen är även positiva ur ett funktionshinderperspektiv 

Sverige har tillträtt FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. I den konventionen anges att konventionsstaterna, 

för att förverkliga rätten till utbildning för personer med funktions-

nedsättning utan diskriminering och på lika villkor, ska säkerställa ett 

sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande. 

Konventionsstaterna ska också bl.a. säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet 

på grund av funktionsnedsättning och att de, på samma villkor som andra, 

får tillgång till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet 

(artikel 24). Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (3 kap. 2 §).  

Förslagen i denna promemoria om att elever ska få större möjligheter att 

studera på högre nivå bedöms få positiva konsekvenser för alla elever som 

bedöms ha fallenhet och intresse för sådana studier. Förslagen om 

fjärrundervisning och entreprenad i avsnitten 4.4 och 4.5 bedöms bidra 

särskilt till att elever med funktionsnedsättning lättare kan studera på en 

högre nivå om de på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att delta 

i den ordinarie undervisningen. 

Sammantaget bedöms förslagen vara positiva ur ett funktionshinder-

perspektiv och bedöms bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Konsekvenser för rektorer, lärare och viss annan personal i skolan 

I avsnitt 4.2 föreslås att rektorn ska få besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan ska få möjlighet att läsa på en högre nivå. 

Huvudmannen ska få besluta om andra lärotider för en elev som läser på 

en högre nivå i någon av de nämnda skolformerna än vad som gäller för 

andra elever (avsnitt 4.3). Vidare föreslås att rektorn ska få besluta om att 

utökat program i gymnasieskolan ska få användas för högskolekurser 

(avsnitt 5.2). Det lämnas även förslag om att huvudmannen när det gäller 

en enskild elev ska få besluta att en utbildning eller en del av en utbildning 

inom ett nationellt program i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än 

tre läsår, om eleven medger det (avsnitt 5.5). Det innebär en viss arbets-

insats för rektorn att fatta sådana beslut. Det bedöms dock bli fråga om en 

begränsad ökning av antalet beslut. De ändringar som föreslås i läro-

planerna när det gäller rektorns ansvar för elevers möjlighet att studera på 

en högre nivå är endast förtydliganden i förhållande till gällande rätt. Det 

är alltså inte fråga om en ny uppgift för rektorerna. 

Lärarna, personal med specialpedagogisk kompetens och elevhälsans 

personal har en central roll när det gäller elever som studerar på en högre 

nivå. Förslagen i promemorian innebär ytterligare arbetsuppgifter för 
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 personalen. Lärarna får dock även fler möjligheter att erbjuda eleverna en 

passande utbildning och lärarna själva kan få positiva utmaningar i sin 

profession. 

I avsnitt 6.1 föreslås att Skolverket ska genomföra insatser för kompe-

tensutveckling när det gäller elever som lätt uppfyller kriterierna för 

bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Insatserna ska riktas till 

lärare och annan personal i skolan och kan antas komma att utgöra en del 

av lärarnas ordinarie kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen be-

döms stärka lärarnas profession och underlätta för dem och annan personal 

som får del av Skolverkets stödjande insatser att ge eleverna den ledning 

och stimulans som de har rätt till enligt skollagen. 

Förslagen bedöms vara positiva för jämställdheten 

Syftet med jämställdhetspolitiken är att ge lika rättigheter och möjligheter 

för kvinnor och män respektive flickor och pojkar att forma samhället och 

sina egna liv. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har 

samband med kön och diskriminering får inte förekomma i skolan. Inget 

av förslagen bedöms påverka könsfördelningen bland eleverna. 

Skolverkets uppskattning av hur många elever som läser i snabbare takt 

eller på högre nivå är som mest 1 866 elever, men har inte fördelats mellan 

könen. I försöksverksamheterna med spetsutbildning har något fler pojkar 

än flickor deltagit. Generellt kan nämnas att flickor presterar bättre som 

grupp i skolan än pojkar. Det finns stora skillnader i skolresultat mellan 

flickor och pojkar, där pojkar och unga män som grupp har lägre 

kunskapsresultat. Promemorians förslag bedöms dock komma både pojkar 

och flickor och kvinnor och män till del på jämlika villkor.  

Förslagen som innebär att elever ska kunna läsa på en högre nivå innebär 

att både flickor och pojkar och kvinnor och män kan få tillräckliga 

utmaningar i sitt lärande. Förslagen bör också bidra till att båda könen i 

lika stor utsträckning kan få den ledning och stimulans i sitt lärande som 

de har rätt till. Inom de nuvarande spetsutbildningarna, där matematik och 

naturvetenskapliga ämnen dominerar, är antalet pojkar och män generellt 

högre än antalet flickor och kvinnor. Aktuellt förslag om möjligheten att 

läsa på högre nivå omfattar många ämnen, och bör därmed bidra till att 

både pojkar och flickor och kvinnor och män vill ta del av studier på en 

högre nivå i någon form. Förslagen bedöms alltså vara positiva för 

jämställdheten. 

Förslagen kan ha positiv påverkan på det integrationspolitiska målet och 
målet för regeringens politik mot segregation 

Hur utbildning och undervisning är utformade påverkar nyanlända elevers 

möjligheter att uppnå goda kunskapsresultat och fullfölja sin skolgång. 

Elever som är nyanlända eller som har gått kort tid i svensk skola kan ha 

svårigheter i många skolämnen på grund av brister i svenska språket. 

Samtidigt kan eleverna ha en stark utbildningsbakgrund och ha kommit 

långt i vissa ämnen. Förslagen i denna promemoria kan innebära att elever 

får större utmaningar och möjlighet till kunskapsutveckling i ämnen där 

svenska språket är av mindre betydelse. Förslagen kan således bidra till att 

främja elevers lärande och kunskapsresultat genom att ge dem bättre 

förutsättningar att lyckas med sina studier. Det bidrar på längre sikt till att 
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stärka deras förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden och 

integration i samhället. 

Utbildning och undervisningens utformning är också viktiga för målet 

att minska segregation och skapa jämlika och jämställda uppväxt- och 

levnadsvillkor samt goda livschanser för alla. Genom att barn och unga 

ges bättre förutsättningar att uppnå goda kunskapsresultat och ökad 

studiemotivation, läggs grunden för att de ska få goda framtidsutsikter. 

Skolan har en viktig roll när det gäller att motverka sambandet mellan en 

elevs eventuellt svaga socioekonomiska bakgrund och kunskapsresultat. I 

skolans uppdrag ingår att stödja elever som har svagare socioekonomisk 

bakgrund och begränsat stöd hemifrån så att de kan uppnå sin fulla 

potential inom ramen för utbildningen.   

Konsekvenser för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 

Förslagen berör inte frågor som regleras i EU-rätten.  

 

 

 

10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

Deltagande i utbildning 
 

Närvaro 
 

17 §   En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 
sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, 

om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar 
eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet 

får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
avvikelser från andra stycket för elever i grundskolan och sameskolan som läser på en högre 

nivå och för elever i anpassade grundskolan och specialskolan. 

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till 

att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om 
det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

 

I paragrafen regleras elevernas skyldighet att delta i utbildning i förskole-

klassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och samesko-

lan. 

Enligt andra stycket får den obligatoriska verksamheten omfatta högst 

190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte för-

läggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Tredje stycket inne-

håller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer att meddela föreskrifter om avvikelser från andra 

stycket för elever i anpassade grundskolan och specialskolan. En ändring 

görs i stycket så att bemyndigandet utvidgas till att även omfatta elever i 
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 grundskolan och sameskolan som läser på en högre nivå. Regeringen eller 

den myndighet regeringen bestämmer får alltså även för sådana elever 

meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna om lärotider. Att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser för elever i anpassade grundskolan och special-

skolan som läser på en högre nivå följer redan av bemyndigandets hittills-

varande omfattning. Med högre nivå avses en nivå som ligger över den 

aktuella skolformen, t.ex. gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan 

eller högskolan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

10 kap. Grundskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 §§), 
– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 

– bestämmelser om lovskola (23 a–23 f §§), 

– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (23 g §), 
– bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman (24–34 §§), och 

– bestämmelser om fristående grundskola (35–41 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 10 kap. om grundskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 
– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta 
ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

Av 23 g § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som grundskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 23 g § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 
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23 g §   Rektorn får besluta att en elev i grundskolan får läsa en eller flera kurser enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. 
Kurser som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i grundskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller specialskolan och sameskolan finns i 12 kap. 23 a § respektive 

13 kap. 21 c §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i grundskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 

beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen (2010:2039). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

12 kap. Specialskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 a §§), 

– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 
– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (23 a §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (24–26 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 12 kap. om specialskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– rörelse och drama eller musik, 



  

  

95 

 – samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama. För elever 
som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet 

teckenspråk, om dessa elever inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 
Av 23 a § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som specialskolans 

elever ska få undervisning i. 

I femte stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 23 a § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a §   Rektorn får besluta att en elev i specialskolan får läsa en eller flera kurser enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. 
Kurser som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i specialskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller grundskolan och sameskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 

13 kap. 21 c §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i specialskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 

beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 
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13 kap. Sameskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–14 §§), 

– bestämmelser om betyg (15–21 a §§), 
– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (21 c §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (22–24 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 13 kap. om sameskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 
– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som sameskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 21 c § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c §   Rektorn får besluta att en elev i sameskolan får läsa en eller flera kurser enligt gym-

nasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna och 
elevens vårdnadshavare medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i sameskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller grundskolan och specialskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 

12 kap. 23 a §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i sameskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 
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 beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 

Utbildningens längd 
 

15 §   De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 
Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får denne besluta att en 

utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. 
Huvudmannen får för en enskild elev besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid 

än tre läsår, om eleven medger det. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om längden på de nationella program-

men i gymnasieskolan. 

Huvudregeln, att ett nationellt program i gymnasieskolan ska omfatta tre 

läsår, framgår av paragrafens första stycke. I andra och tredje styckena 

finns bestämmelser om att huvudmannen får besluta att utbildningen får 

fördelas på längre eller kortare tid. 

I det nya fjärde stycket anges att huvudmannen för en enskild elev får 

besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. Av 

kommunallagen (2017:725) framgår att huvudmannen får uppdra åt en 

anställd, t.ex. rektorn, att fatta sådana beslut. Bestämmelsen innebär inte 

att den garanterade undervisningstiden enligt 18 § inskränks. Även en elev 

som efter ett särskilt beslut av huvudmannen får genomgå gymnasieskolan 

på kortare tid har alltså rätt till det minsta antal undervisningstimmar som 

föreskrivs i lagen. 

Till skillnad från tredje stycket, som avser beslut om att en hel utbildning 

får fördelas på kortare tid än tre läsår, avser det fjärde stycket beslut om 

utbildningen för en enskild elev. Huvudmannen får besluta att en enskilds 

elevs utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår endast om eleven 

medger det.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 

21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer 

Kapitlets innehåll 
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1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om 

– allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer (2–3 a §§), 

– när fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer (4 och 5 §§), 

– när fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan 

(6 §), 

– när fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ungdomshem (7 §), 
– försöksverksamhet (8 §), 

– beslut om fjärrundervisning (9 §), 

– utförare av fjärrundervisning (10 §), 
– krav på fjärrundervisning (11–13 §§), och 

– bemyndigande (14 §). 

 

I paragrafen beskrivs kapitlets innehåll. 

I den första strecksatsen görs en ändring som föranleds av att det införs 

en ny paragraf, 3 a §, i anslutning till två andra paragrafer som behandlar 

allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer. 

 
3 a §   Trots 3 § får fjärrundervisning alltid användas för en elev i grundskolan, specialsko-
lan eller sameskolan i kurser som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om ett undantag från de 

allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer som 

regleras i 3 §. 

Enligt paragrafen får fjärrundervisning alltid användas för en elev i 

grundskolan, specialskolan eller sameskolan i kurser som eleven läser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Det kan vara fråga om en elev som 

enligt ett sådant beslut av rektorn som regleras i 10 kap. 23 g § första 

stycket, 12 kap. 23 a § eller 13 kap. 21 c § får läsa en eller flera kurser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Bestämmelsen innebär att eleven kan få fjärrundervisning även om det 

finns en legitimerad och behörig lärare inom huvudmannens skolenhet och 

även om elevunderlaget för skolenheten inte är begränsat, dvs. även om de 

grundläggande villkoren för fjärrundervisning i 3 § inte är uppfyllda. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
När fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

 

4 §   I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan får fjärrundervis-
ning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 
– moderna språk, 

– modersmål, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 
– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 
– teknik. 

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid och integrerad 

samisk undervisning. 
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 Av 3 a § framgår att fjärrundervisning även får användas i kurser som en elev i grundsko-

lan, specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller en uppräkning av i vilka ämnen som fjärrundervis-

ning får användas i de obligatoriska skolformerna grundskolan, anpassade 

grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

I det nya tredje stycket finns en upplysning om att det av 3 a § framgår 

att fjärrundervisning även får användas i kurser som en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

12 a §   Uppgifter som avser undervisning i en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får 

överlämnas till en huvudman för gymnasieskola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

 

I paragrafen regleras en huvudmans möjligheter att överlämna viss under-

visning i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på entreprenad. 

Uppgifter som avser undervisning i en kurs enligt gymnasieskolans 

ämnesplan får enligt paragrafen överlämnas på entreprenad inom grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. Det kan vara fråga om undervisning 

av en elev som enligt ett sådant beslut av rektorn som regleras i 10 kap. 

23 g § första stycket, 12 kap. 23 a § eller 13 kap. 21 c § får läsa kurser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan.  

Uppgifterna får endast överlämnas till en utförare som är huvudman för 

en gymnasieskola. Av 2 kap. 2, 3 och 5 §§ framgår att kommuner och 

regioner samt enskilda som har godkänts som huvudmän kan vara huvud-

män för gymnasieskolan. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§).  

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

10.2 Förslaget till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Den 15 juli 2022 träder ändringar i skollagen i kraft som innebär att utbild-

ningen i gymnasieskolan inom varje ämne inte längre ska ges i form av en 

eller flera kurser, utan ett ämne ska bestå av en eller flera nivåer. Änd-

ringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 

(prop. 2021/22:36, bet. 2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156). 

10 kap. Grundskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 
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– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 
– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta 

ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 
Av 23 g § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt gym-

nasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som grundskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket görs en ändring så att det anges att det av 23 g § framgår 

att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 g §   Rektorn får besluta att en elev i grundskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 
Nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 

betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i grundskolan enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller 

specialskolan och sameskolan finns i 12 kap. 23 a § respektive 13 kap. 

21 c §. 

I första stycket görs en ändring som innebär att rektorn får besluta att en 

elev i grundskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. I 

gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt 

program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne 

består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 

12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

12 kap. Specialskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 
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 – engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  
– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama. För elever 
som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet 

teckenspråk, om dessa elever inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 
Av 23 a § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som specialskolans 

elever ska få undervisning i. 

Upplysningen i femte stycket om att det av 23 a § framgår att 

undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ändras på så sätt att det i stället anges att undervisningen i vissa 

fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a §   Rektorn får besluta att en elev i specialskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 
studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Nivåer i ett ämne som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 

betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i specialskolan enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller 

grundskolan och sameskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 13 kap. 

21 c §. 

Första stycket ändras så att det anger att rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Ett ämne består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 

11 och 12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i specialskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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13 kap. Sameskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 
– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 
– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 
– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 
– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 
gymnasieskolans ämnesplan. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som sameskolans 

elever ska få undervisning i. 

Genom en ändring i fjärde stycket anges att det av 21 c § framgår att 

undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c §   Rektorn får besluta att en elev i sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 
enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Nivåer i ett ämne som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 
betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i sameskolan enligt gymna-

sieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller grund-

skolan och specialskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 12 kap. 23 a §. 

Första stycket ändras på så sätt att det anges att rektorn får besluta att en 

elev i sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. I 

gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt 

program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne 

består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 

12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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 21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer 
 

3 a §   Trots 3 § får fjärrundervisning alltid användas för en elev i grundskolan, specialskolan 

eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om undantag från de allmänna 

förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer som regleras i 3 §. 

I paragrafen görs en ändring som innebär att det anges att fjärrundervis-

ning alltid får användas för en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, i stället för i kurser som eleven läser enligt planen. I gymnasie-

skolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program 

och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne består av 

en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
När fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

 

4 §   I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan får fjärrundervis-

ning användas endast i ämnena 
– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 
– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 
– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 
I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid och integrerad 

samisk undervisning. 

Av 3 a § framgår att fjärrundervisning även får användas på nivåer i ett ämne som en elev 
i grundskolan, specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller en uppräkning av i vilka ämnen som fjärrundervis-

ning får användas i de obligatoriska skolformerna grundskolan, anpassade 

grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

Upplysningen i tredje stycket om att det av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser som en elev i grundskolan, specialsko-

lan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ändras på så 

sätt att det i stället anges att fjärrundervisning även får användas på nivåer 

i ett ämne enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

12 a §   Uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan får 

överlämnas till en huvudman för gymnasieskola på entreprenad inom 
1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 
3. sameskolan. 

 

I paragrafen regleras en huvudmans möjligheter att överlämna viss under-

visning i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på entreprenad. 
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Ändringen innebär att uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan får överlämnas på entreprenad inom grund-

skolan, specialskolan och sameskolan, i stället för uppgifter som avser 

undervisning i en kurs enligt planen. I gymnasieskolan ska det finnas en 

ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program och vidareutbildningen 

i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne består av en eller flera nivåer 

(16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§).  

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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§ 82 
Dnr KS/2022:84 

(KS) Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023: 
 
Onsdagen den 11 januari, klockan 13:00 (konstituerande) 
Tisdagen den 14 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 21 mars, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 april, klockan 13:00  
Tisdagen den 23 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 20 juni, klockan 13:00 
Tisdagen den 5 september, klockan 13:00 
Tisdagen den 24 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 28 november, klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista 
datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges 
arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Starttiden för sammanträdena kan eventuellt komma att justeras baserat 
på den utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2023 som håller på att tas 
fram.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-20 KS/2022:84
  

  
   
  
    

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023: 
 
Tisdagen den 14 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 21 mars, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 april, klockan 13:00  
Tisdagen den 23 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 20 juni, klockan 13:00 
Tisdagen den 5 september, klockan 13:00 
Tisdagen den 24 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 28 november, klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Starttiden för sammanträdena kan eventuellt komma att justeras baserat på 
den utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2023 som håller på att tas 
fram.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 84 
Dnr KS/2022:783 

(KS) Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att delta i det nya projektet Fossilfritt 2030.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 har Tierps kommun varit del av det storregionala projektet 
Fossilfritt 2030, som leds och samordnas av organisationen Biodriv Öst. 
Projektet löper ut 2022 och projektparterna kommer nu att ansöka om 
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att 
fortsätta arbetet i ett nytt projekt, som kommer att ha samma eller 
liknande projektnamn.  
 
Deltagandet i projektet de senaste åren har varit givande för Tierps 
kommun på flera sätt. Gemensam upphandling med andra kommuner i 
projektet har gett ett förmånligt pris på de elbilar som hittills köpts in 
(minskning med ca 23 000 kr per bil). Projektkontoret har bistått med 
expertkunskap vid ansökan till klimatklivet samt varit behjälpliga med 
underlag för inrättande av en central fordonspool och digitala 
körjournaler. Projektet anordnar kontinuerliga utbildningar/seminarier för 
att informera om det senaste inom tekniklösningar, bidrags- och 
regelförändringar nationellt. 
 
Det nya projektets syfte är likt tidigare att stötta deltagarna i deras arbete 
med att ställa om till förnybara drivmedel, så att både lokala, nationella 
och globala klimatmål kan nås till 2030. Projektet kommer att erbjuda 
stöd under tre år från 2023-2025. Även de kommunala bolagen kan ta del 
av detta stöd.  
 
BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar 
sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en 
fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. BioDriv Öst 
för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 
 
 
 
 
Exempel på aktiviteter under 2023-2025 i Fossilfritt 2030:  
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 Stöd i arbetet med att ställa om den egna drivmedelsanvändningen 
till förnybart samt stöd i att analysera vilka fordonsmodeller som 
finns på marknaden utifrån aktuellt behov och lokala förutsättningar.  

 Tillgång till expertkompetens samt konkret operativt stöd för 
kravställning vid upphandling, som leder till omställning till 
förnybara drivmedel. Exempelvis stöd med de marknadsanalyser och 
leverantörsdialoger som krävs för att kunna ställa rätt nivå av 
miljökrav samt uppföljning av kraven. 

 Tillgång till nätverk för storregional samverkan kopplat till offentlig 
upphandling. Även möjlighet till samverkan i gemensamma 
upphandlingar av fordon.  

 Stöd i arbetet med att etablera interna rutiner och system för statistik 
och uppföljning av klimatpåverkan från organisationens fordons- och 
drivmedelsanvändning. 

 Stöd för att möjliggöra utbyggnad av tankstationer för olika typer av 
biodrivmedel och vätgas samt laddinfrastruktur. Exempelvis 
rådgivning för att söka ekonomiskt stöd för ny infrastruktur.  

 
Beslutsmotivering 
Stödet som det tidigare projektet bidragit med har upplevts som mycket 
givande för de verksamheter som arbetar med omställningen av 
transporter. Det har sparat många timmar eget arbete samt ökat 
kunskapen och därmed takten i omställningen till ett fossilfritt och 
effektivt transportsystem, ett arbete som måste fortsätta i ännu högre takt 
för att lokala och nationella mål ska nås till 2030.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling. Dialog med barn har inte varit relevant för ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

 13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030.  

 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 

Beslutet bidrar till uppdrag:  
 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria 

bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen 
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ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att 
nå effektiva och fossilfria transporter. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genom att kommunen fortsätter sitt medlemskap i Biodriv Öst blir 
deltagandet i projektet Fossilfritt 2030 kostnadsfritt. Medlemskap för en 
kommun i Tierps storlek är 34 000 kr per år 2023-2025. Detta finansieras 
av Tillväxt och samhällsbyggnad och ryms inom befintlig budget. (TK-
nummer: 13101, verksamhetsnummer: 0510).  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 Utredare/utvecklare  
 Hållbarhetsstrateg  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-13 KS/2022:783
  

  
   
  
    

 

Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 (2023-2025)   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att delta i det nya projektet Fossilfritt 2030.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 har Tierps kommun varit del av det storregionala projektet 
Fossilfritt 2030, som leds och samordnas av organisationen Biodriv Öst. 
Projektet löper ut 2022 och projektparterna kommer nu att ansöka om 
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att 
fortsätta arbetet i ett nytt projekt, som kommer att ha samma eller liknande 
projektnamn.  
 
Deltagandet i projektet de senaste åren har varit givande för Tierps 
kommun på flera sätt. Gemensam upphandling med andra kommuner i 
projektet har gett ett förmånligt pris på de elbilar som hittills köpts in 
(minskning med ca 23 000 kr per bil). Projektkontoret har bistått med 
expertkunskap vid ansökan till klimatklivet samt varit behjälpliga med 
underlag för inrättande av en central fordonspool och digitala körjournaler. 
Projektet anordnar kontinuerliga utbildningar/seminarier för att informera 
om det senaste inom tekniklösningar, bidrags- och regelförändringar 
nationellt. 
 
Det nya projektets syfte är likt tidigare att stötta deltagarna i deras arbete 
med att ställa om till förnybara drivmedel, så att både lokala, nationella och 
globala klimatmål kan nås till 2030. Projektet kommer att erbjuda stöd 
under tre år från 2023-2025. Även de kommunala bolagen kan ta del av 
detta stöd.  
 
BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar 
sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en 
fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. BioDriv Öst för 
samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 
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Exempel på aktiviteter under 2023-2025 i Fossilfritt 2030:  
 Stöd i arbetet med att ställa om den egna drivmedelsanvändningen till 

förnybart samt stöd i att analysera vilka fordonsmodeller som finns på 
marknaden utifrån aktuellt behov och lokala förutsättningar.  

 Tillgång till expertkompetens samt konkret operativt stöd för 
kravställning vid upphandling, som leder till omställning till förnybara 
drivmedel. Exempelvis stöd med de marknadsanalyser och 
leverantörsdialoger som krävs för att kunna ställa rätt nivå av 
miljökrav samt uppföljning av kraven. 

 Tillgång till nätverk för storregional samverkan kopplat till offentlig 
upphandling. Även möjlighet till samverkan i gemensamma 
upphandlingar av fordon.  

 Stöd i arbetet med att etablera interna rutiner och system för statistik 
och uppföljning av klimatpåverkan från organisationens fordons- och 
drivmedelsanvändning. 

 Stöd för att möjliggöra utbyggnad av tankstationer för olika typer av 
biodrivmedel och vätgas samt laddinfrastruktur. Exempelvis 
rådgivning för att söka ekonomiskt stöd för ny infrastruktur.  

 
Beslutsmotivering 
Stödet som det tidigare projektet bidragit med har upplevts som mycket 
givande för de verksamheter som arbetar med omställningen av 
transporter. Det har sparat många timmar eget arbete samt ökat kunskapen 
och därmed takten i omställningen till ett fossilfritt och effektivt 
transportsystem, ett arbete som måste fortsätta i ännu högre takt för att 
lokala och nationella mål ska nås till 2030.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling. Dialog med barn har inte varit relevant för ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

 13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030.  

 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 

Beslutet bidrar till uppdrag:  
 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria 

bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen 
ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå 
effektiva och fossilfria transporter. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genom att kommunen fortsätter sitt medlemskap i Biodriv Öst blir 
deltagandet i projektet Fossilfritt 2030 kostnadsfritt. Medlemskap för en 
kommun i Tierps storlek är 34 000 kr per år 2023-2025. Detta finansieras 
av Tillväxt och samhällsbyggnad och ryms inom befintlig budget. (TK-
nummer: 13101, verksamhetsnummer: 0510).  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 Utredare/utvecklare  
 Hållbarhetsstrateg  

 
I tjänsten  
 
Sara Sjöqvist 
Utvecklare/Utredare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 
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§ 101 
Dnr KS/2022:803 

Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-09-15 inleddes granskning för planförslaget. Tierps kommun har 
givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. Tierps kommun 
bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att 
negativt påverkas av föreslagen markanvändning. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-16 KS/2022:803
  

  
   
  
    

 
 
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammar kommun 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-09-15 inleddes granskning för planförslaget. Tierps kommun har 
givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. Tierps kommun 
bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att 
negativt påverkas av föreslagen markanvändning. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av 
Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Östhammars kommun 
 
 
 
I tjänsten  
 
Adam Nyström 
Kommunarkitekt 
Tillväxt och samhällsbyggnad 



2 (2) 

 

   

 
 



1 (10)  

 

   

 

Dokumentnamn 

Yttrande  
  

 Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS 2022.814

  
  
   
  
    

 

 
Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
 
Bakgrund  

Svenska kraftnät inkom 2022-05-02 till Tierps kommun med inbjudan till 

samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV luftledning, 

mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och stationen 

Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 

ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  

 

Svenska kraftnät har efter samrådsmöten och under samrådet undersökt 

och utvärderat ett antal alternativa ledningsdragningar för passagen av 

Danmark respektive Orrskog och har därefter beslutat att genomföra ett 

kompletterande, skriftligt samråd för de aktuella delsträckorna. 

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med 

ytterligare utredningskorridorer vid Orrskog och Danmark. Under samrådet 

ges myndigheter, berörd kommun, berörda fastighetsägare samt övriga 

sakägare möjlighet att yttra sig. Tierps kommun mottog 

samrådshandlingarna 2022-09-19 och det kompletterande samrådet pågår 

till och med 2022-10-17. 

 

Om Uppsalapaketet 

Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 

genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 

kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  

 

Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 

Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 

driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen 

i Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 

exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 

luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 

dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, till 

kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och landskapsbild. 

 

För att bygga eller använda elektriska förbindelser för transmissionsnätet 

i Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. 

Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en 

specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning 

ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika 
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miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en 

miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan om nätkoncession. 

Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) 

ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och slutför 

därefter miljöbedömningen. 

 

Kommunens yttrande till Svenska kraftnät 

Det norra utbyggnadsförslaget för 400 kV-förbindelsen Mehedeby-Jälla 

utgår från en uppklippspunkt på befintlig 400 kV-ledning vid Mehedeby 

och anläggs söderut i parallellbyggda portalstolpar genom ett växlande 

skogslandskap. 

 

I det ursprungliga samrådet visar SVK på två möjliga alternativ (A och B) 

som sedan går ihop till en utredningskorridor i höjd med Månkarbo (se 

figur nedan).  

 

 
Kartbild föreställande förslag till ledningsdragningar från ordinarie 

samråd. 
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I det kompletterande samrådet redogör SVK för tre alternativ till justering 

av ledningsdragningen (se efterföljande bild) för ett delområde av den 

ursprungliga sträckningen för alternativ A i det föregående samrådet. 

 

 
Kartbild föreställande de tre alternativa delsträckorna från det 

kompletterande samrådet. 

 

Utredningskorridor Orrskog 1 utgörs av en cirka 2 kilometer lång dubbel 

luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 

utbyggnadsförslag öster om Ostkustbanan. Utredningskorridoren följer och 

korsar Ostkustbanan, väg 755 samt väg 600 i ett delvis slutet 

skogslandskap och ansluter till tidigare utbyggnadsförslag och befintlig 

ledningsgata för Svenska kraftnäts 220 kV-ledning KL21 S1 söder om 

Orrskog. Orrskog 1 har två möjliga sträckningsförslag väster (A) eller öster 

(B) om Ostkustbanan, 
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Utredningskorridor Orrskog 2 utgörs av en cirka 5 kilometer lång dubbel 

luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 

utbyggnadsförslag öster om Siggebo. Utredningskorridoren följer den 

befintliga delade ledningsgatan för Svenska kraftnäts 220 kV-ledning RL 

8, Vattenfalls regionnätsledning ÄL 62 samt Trafikverkets matarledning 

JL6 i ett slutet skogslandskap just väster om Odenslätts naturreservat. 

Alternativet korsar Ostkustbanan och ansluter till tidigare 

utbyggnadsförslag och befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 

S1 norr om Gubbo. I samband med en etablering i ledningsgatan kommer 

befintlig 220 kV-ledning RL 8 att rivas. För att minimera ledningsgatans 

bredd i den delade 10 (38) ledningsgatan föreslås en ledingsflytt på 

Vattenfalls befintliga ledning till mitten av befintlig ledningsgata. Detta då 

de två nya 400 kV-ledningarna inte ryms i mitten av ledningsgatan där RL 

8 rivs. 

 

Utredningskorridor Orrskog 3 utgörs av en cirka 8,5 kilometer lång dubbel 

luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 

utbyggnadsförslag väster om E4:an. Utredningskorridoren följer sedan 

E4:an i ett slutet skogslandskap och ansluter till tidigare utbyggnadsförslag 

och befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1 i höjd med en 

motorbana strax söder om Gubbo, 

 

Översiktsplan och detaljplaner 

Alla tre utredningskorridorer passerar igenom områden som i Tierp 

kommuns översiktsplan är utpekade som jord- och skogsbruk samt 

resursområde för rekreation, natur och kultur. I jord- och skogsbruksmark 

ska nya byggnader som hindrar effektivt jord- och skogsbruk skall inte 

tillåtas och rekreation skall främjas. 

 

Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av 

utredningskorridorerna. 

 

Boendemiljö 

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö utreds främst med avseende på 

elsäkerhet, påverkan genom magnetfält och visuell påverkan.  

 

Magnetfältens påverkan på bebyggelse och boendemiljö är relevant att 

beakta i de miljöer där barn vistas under lång tid och avser byggnader för 

bostäder, skolor och förskolor.  

 

För aktuella utredningskorridorer har magnetfältet kartlagts utifrån den 

information som finns i dagsläget och beräknas underskrida Svenska 

kraftnäts utredningsnivå om 0,4 μT i årsmedelvärde cirka 100 meter från 

centrum av föreslagen ledningssträckning. Inga bostäder, förskolor eller 

skolor längs utbyggnadsförslagen beräknas få ett magnetfält över Svenska 

kraftnäts utredningsnivå. 
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För alternativ Orrskog 1 finns boendemiljöer på både västra och östra sidan 

om Ostkustbanan och utredningskorridoren vid Orrskog, Odenslätt och 

Nordanskog. Närmast belägna bostadshus på västra sidan (1A) och den 

östra sidan (1B) ligger cirka 250 meter från föreslagen sträckning och 

avgränsas av skog. 

 

Utredningskorridor Orrskog 2 följer i stort befintlig ledningsgata genom 

skogsmark. Boendemiljöer finns på både västra och östra sidan om 

utredningskorridoren vid Siggesbo och Lilla Gubbo. Vid Siggesbo i den 

norra delen finns bostadshus belägna cirka 270 meter från föreslagen 

sträckning. I den södra delen finns bostadshus belägna cirka 250 meter från 

föreslagen sträckning. 

 

Utredningskorridor Orrskog 3 följer väg E4 som är en tydlig barriär i det 

täta skogslandskapet. Inga bostäder eller andra byggnader där människor 

vistas stadigvarande finns inom 400 meter längs föreslagen sträckning. 

 

Landskapsbild  

En luftledning ger en påverkan på landskapsbilden, såväl genom stolparna 

som genom den avverkade delen av ledningsgatan. Hur omfattande 

påverkan blir beror på hur väl ledningen följer landskapsformen, 

omgivande markanvändning och närhet till bebyggelse. 

 

Utredningskorridorerna sträcker sig i ett större glesbebyggt, låglänt 

skogslandskap. Genom landskapet går idag en motorväg och en järnväg 

samt två separata 220 kV-luftledningar i portalstolpar som kommer att 

rivas och ersättas av de planerade ledningarna. De ledningar som planeras 

är parallellbyggda portalstolpar och något högre och bredare än befintliga 

220 kV-ledningar. 

 

Utredningskorridor 1 avviker från tidigare utbyggnadsförslag sydöst om 

Orrskog och följer Ostkustbanan söderut. Alternativ 1A passerar i 

växelvisa skogs- och jordbruksmarker på järnvägens västra sida. Alternativ 

1B passerar genom sammanhållna skogsområden med varierande 

uppväxtgrad på järnvägens östra sida. Landskapsbilden kring 

utredningskorridor 1 bedöms ha ett måttligt värde med inslag av 

småskaliga områden av gårdsmiljöer med hag- och betesmarker i ett 

skogslandskap. 

 

Utredningskorridor 2 följer i stort en delad befintlig ledningsgata genom 

skogsområden med varierande uppväxtgrad. Undantaget är norra delen där 

korridoren angränsar till mindre jordbruksmarker vid Siggebo. 

 

Utredningskorridor 3 följer väg E4 som är en tydlig barriär i landskapet 

vilket i övrigt präglas av täta skogsområden. Landskapsbilden domineras 

av motorvägen och skogsmarker som vid vissa passager bryts av mindre 

öppna ytor av åkrar eller hyggen samt Trollsjön som är en populär badplats 

vid en tidigare bergtäkt. Inga större öppna områden med utblickar finns 
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längs sträckan. Där utredningskorridoren ansluter till tidigare 

utbyggnadsförslag vid Bäggeby finns en motorbana. 

Landskapsbilden kring utredningskorridorerna 2 och 3 består 

huvudsakligen av slutna skogslandskap med låga upplevelsevärden utan 

utblickar och visuella stråk och bedöms sammantaget ha ett litet värde. 

 

Natur- och kulturmiljö 

Omgivningarna där de tre utredningskorridorerna är lokaliserade består 

främst av skogsmark med spridda utpekade natur- och kulturvärden. 

 

Utredningskorridoren Orrskog 1 domineras av skogsmark, i den västra 

utkanten, i höjd med Orrskog, finns ett flertal träd klassade som 

skyddsvärda. De skyddsvärda träd som finns i korridorens västra del 

bedöms ha ett måttligt- högt värde. Resterande naturvärden inom 

korridoren bedöms ha ett litet värde då de består av naturområden med 

vanligt förekommande biotoper främst i form av produktionsskog. 

Utredningskorridor 1 berör två övriga kulturhistoriska lämningar i form av 

kolbottnar och en torplämning klassad som möjlig fornlämning. Dessa 

bedöms ha ett litet värde då de är vanligt förekommande och inte ingår i 

någon större sammanhängande kulturmiljö. I övrigt finns det inom 

utredningskorridoren inga utpekade natur- eller kulturvärden. 

 

I den norra delen av utredningskorridor 2 finns ett område klassat i ängs- 

och betesmarksinventeringen som bedöms ha ett måttligt till högt värde. 

I höjd med Odenslätt passerar utredningskorridoren naturreservatet 

Odenslätt som ligger på östra sidan om befintlig ledningsgata. Reservatet, 

som bedöms ha ett mycket högt värde, bildades våren 2022 för att bevara 

platsens naturvärden med kalkbarrskog, naturskog med hög bonitet och 

äldre träd samt de artgrupper som är kopplade till sådan miljö. Delar av 

naturreservatet är upptaget i ett naturvårdsprogram samt klassat som 

sumpskog och upptaget i våtmarksinventeringen (klass 1), även dessa 

bedöms ha ett högt värde. Befintlig ledningsgata tangerar dessa områden. 

Då planerade 400 kV-ledningar föreslås väster om befintlig ledningsgata 

bedöms de inte påverka naturreservatet eller sumpskogen. 

Utredningskorridor 2 passerar i den södra delen en fornlämning och en 

övrig kulturhistorisk lämning i form av en tjärgrop och en kolbotten. Dessa 

bedöms ha ett litet värde då de inte är unika i sig eller ingår i ett större 

kulturhistoriskt sammanhang. 

 

Utredningskorridor 3 korsar inledningsvis en sumpskog med preliminär 

klass 3 vilken bedöms ha ett måttligt värde. Norr om Trollsjön passerar 

korridoren ett skogsområde med skogligt biotopskydd utpekad som äldre 

naturskogsartad skog, området är även en nyckelbiotop med lövrik 

barrnaturskog. Utredningskorridoren som ligger mellan E4:an och berört 

biotopsskyddområde är nyligen avverkad. Detta område bedöms genom 

sitt skogliga biotopskydd ha ett mycket högt värde. 

I höjd med skogsområdet passeras även ett fornlämningsområde i form av 

en fäbod med ett tiotal husgrunder, varav en bedöms vara lämning efter ett 
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bostadshus. Fäboden bedöms ha ett litet-måttligt värde då lämningarna 

ingår i ett mindre kulturhistoriskt sammanhang, men som i ett större 

perspektiv är enstaka och inte unikt i sig. 

Strax norr om korsningen med Ostkustbanan finns en övrig kulturhistorisk 

lämning mitt i korridoren. Denna består av ett område för kolframställning 

där två kolbottnar går att finna. I övrigt finns inga identifierade 

kulturvärden inom eller i anslutning till korridoren. 

 

Naturresurshushållning 

Naturresurser kan benämnas som markanvändning som kan generera ett 

ekonomiskt värde som exempelvis skogs- eller jordbruk, vattentäkter, grus- 

och bergtillgångar. Inom det berörda området finns naturresurser främst i 

form av skogsmark och till viss del jordbruksmark. De skog- och 

jordbruksmarker som passeras längs utbyggnadsförslaget är sedan tidigare 

påverkade och uppbrutna av annan infrastruktur såsom luftledningar, 

järnväg och vägar.  

 

Nya ledningar eller breddning av befintlig ledningsgata i skog medför att 

skogsmark tas i anspråk och avverkning av träd kommer att krävas för att 

etablera ledningsgatan. Även tillfartsvägar till en ny kraftledning kan 

minska arean av produktiv skogsmark. Dessa vägar kan emellertid ha ett 

värde för skogsbruket då åtkomst till skogsområden kan underlättas. 

Vid lokalisering av en ny ledning i anslutning till en redan befintlig 

ledningsgata eller infrastruktur begränsas intrånget jämfört med om de nya 

ledningarna lokaliseras i en ny ledningsgata. För alternativ 1 och 3 kommer 

en ny ledningsgata i anslutning till befintlig infrastruktur att behöva 

etableras. För alternativ 2 innebär etableringen främst att den befintliga 

ledningsgatan breddas för de planerade 400 kV-ledningarna. Alternativen 

passerar till större delen genom skogsmark. Skogsmarken inom de tre 

utredningskorridorerna har en bonitet som motsvarar värdekategori C och 

bedöms ha ett måttligt värde. 

 

Orrskog 1 och 2 passar över mindre delar jordbruksmark. Även i 

jordbruksmark uppstår ett intrång, men ur ett naturresursperspektiv är 

påverkan mindre än i skogsmark. Intrånget begränsas till ytorna närmast 

stolparna vilket innebär att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga 

ytor under ledningarna. För att undvika omfattande lokala packningsskador 

i känsliga områden kan val av säsong när arbetet genomförs göras, 

befintliga vägar användas i så stor utsträckning som möjligt samt 

stockmattor nyttjas. 

 

Mark och vatten 

Utredningskorridorerna passerar ett vattenskyddsområde Arvidsbo. 

Berört vattenskyddsområde bedöms ha en liten känslighet. 

Inga dricksvattenbrunnar finns inom 50 m från utredningskorridorerna. 

Inga förorenade områden som återfinns i länsstyrelsens 

efterbehandlingsstöd finns inom 100 m från utredningskorridorerna. 
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Den södra delen av utredningskorridor 2 korsar markavvattningsföretaget 

(båtnadsområde och dike); Tierp-Bäggeby-Åskarby-Vallskoga-Sjukarby-

Söderby-Ersta dikningsföretag 1992 vilket bedöms ha en liten känslighet. 

Utredningskorridor 2 passerar i kanten av grundvattenförekomsten 

Uppsalaåsen-Arvidsbo som är en sand- och grusförekomst med utmärkta 

eller ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasinet 

(25-125 l/s eller mer). Berörd grundvattenförekomst bedöms ha en liten 

känslighet. 

 

Två markavvattningsföretag (båtnadsområde och eller dike) korsas eller 

överlappas av korridor 3: Ersta o Rocknö samt Tierp-Bäggeby-Åskarby-

Vallskoga-Sjukarby-Söderby-Ersta dikningsföretag 1992. Mellan Trollsjön 

och Ostkustbanan korsar utredningskorridoren ett mindre vattendrag som i 

VISS är klassat som övrigt vatten. Samtliga bedöms ha en liten känslighet. 

 

Infrastruktur 

Luftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggning av 

kraftledningar eftersträvas att påverkan på annan infrastruktur minimeras.  

 

Riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, är 

utpekade områden som är av nationell betydelse för olika viktiga 

samhällsintressen. Områden som är av riksintresse för kommunikation ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

nyttjandet av anläggningarna. Området kring utredningskorridorerna är i 

dag påverkat av infrastruktur av olika slag. De södra delarna av 

utredningskorridorerna berör Försvarsmaktens MSA-område för Ärna 

flygplats. Inom MSA-området får inga fasta installationer som är högre än 

den fastställda MSA-höjden (180 respektive 270 meter över havet 

beroende på sektor av MSA-området) förekomma då det kan påverka 

möjligheten till säkra in- och utflygningar. Försvarsmaktens MSA-område 

bedöms ha ett måttligt värde. 

 

Utredningskorridor 1 följer till stor del Ostkustbanan som är ett riksintresse 

för järnväg och har ett högt värde. Skulle alternativ 1B väljas kommer 

ledningarna korsa järnvägen i höjd med Odenslätt. Utredningskorridoren 

korsar även mindre landsvägar. 

 

Utredningskorridor 2 följer en delad och befintlig ledningsgata för Svenska 

kraftnät, Vattenfall och Trafikverkets ledningar. Svenska kraftnäts ledning 

planeras i samband med etableringen att rivas och ersättas av planerade 

400 kV-ledningar. Ostkustbanan korsas i den södra delen av 

utredningskorridoren. 

 

Utredningskorridor 3 följer E4:an som är av riksintresse för väg. I söder 

avviker utredningskorridoren från E4:an och korsar Ostkustbanan. I övrigt 

korsas ett par mindre vägar, bland annat tillfartsvägen till badplatsen 

Trollsjön. 
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Kommunens kommentar till alternativen 

Tierps kommun är av uppfattningen att det samrådsunderlag som tagits 

fram av Svenska kraftnät är välomfattande i de relevanta sakfrågorna. 

Tierps kommun vill dock, liksom i det föregående samrådet, även här 

framföra en oro över den ovissheten som anknytningen till Kustpaketet 

innebär. Passagen över Dalälven är i kommunens omfattningen en av de 

absolut känsligaste etapperna i Uppsala paketet och då Kustpaketets 

placering inte står klar så är konsekvenserna i denna etapp oklara. Vidare 

saknas i detta skede resultaten från de naturvärdesinventeringar som 

genomfördes under sommaren 2022, vilket även det kan föranleda en viss 

osäkerhet. 

 

Sammanfattning alternativ 1 (A och B)  

Alternativ 1 passerar genom ett landskap med inslag av småskaliga 

områden av gårdsmiljöer med hag- och betesmarker i skogslandskapet som 

bedöms besitta vissa upplevelsevärden. De närmaste bostäderna återfinns 

ca 250 meter från ledningsalternativet och med omgivande skog som 

minskar den visuell påverkan från ledningen. Sett ur naturperspektiv löper 

ledningen i huvudsak genom vanligt förekommande biotoper utan särskilt 

höga värden men med ett antal skyddsvärda träd i ledningsgatans utkant.  

 

Sammanfattning alternativ 2 

Alternativ 2 följer i huvudsak befintlig ledningsgata och avståndet till 

närmaste bostadsbebyggelse är ca 250 meter. Då befintlig ledningsgata i 

stort återanvänds i alternativet så blir tillkommande påverkan i landskapet 

begränsad. I ledningsalternativets norra del angränsar ledningsgatan dock 

mot mindre jordbruksmarker med något längre siktlinjer. Alternativ 2 har i 

jämförelse med alternativ 1 en större påverkan på naturvärden, då 

korridoren löper genom ett ängs- och betesmarksområde samt passerar 

naturreservatet Odenslätt. Dock har Svenska kraftnät gjort bedömningen 

att då förslaget passerar väster om befintlig ledningsgata kan påverkan på 

naturvärdena undvikas. 

 

Sammanfattning alternativ 3  

Alternativ 3 följer i stort E4:an som redan idag utgör en tydlig barriär i 

landskapet, vilket minskar effekten på landskapsbilden från 

ledningsdragningen. I huvudsak utgörs landskapet av tät skogsmark med 

korta siktlinjer och generellt sett låga upplevelsevärden. Dock passerar 

ledningsalternativ 3 i nära anslutning till Trollsjön. I samrådsunderlaget 

redogör Svenska kraftnät Trollsjön som en populär badsjö. Detta påstående 

är korrekt och Trollsjön har med tiden kommit att bli ett populärt 

besöksmål, även för långväga besökare. Kommunen arbetar kontinuerligt 

med att utveckla området och verksamheten på platsen. En utbyggnad 

enligt alternativ 3 riskerar att på ett betydande vis påverka upplevelsen av 

det uppskattade friluftsområdet. Tierps kommun vill därför 

uppmärksamma Svenska kraftnät på den betydelse sjön har kommit att få 

för kommunen och köpingen. 
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Utredningskorridor 3 korsar en sumpskog med preliminär klass 3. 

Alternativet passerar även ett skogsområde med skogligt biotopskydd 

utpekad som äldre naturskogsartad skog, området är även en nyckelbiotop 

med lövrik barrnaturskog med ett mycket högt värde. 

 

En fördel med alternativ 3 är att närmaste bostad återfinns hela 400 meter 

från ledningsdragningen. 

 

Tierps kommun väljer att i sitt yttrande inte helt peka ut ett alternativ som 

det enda tänkbara.  

 

 

 
 

Adam Nyström 

Kommunarkitekt 

Samhällsbyggnadsenheten 



Ämne: [2022KC33086]
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Från: Lindblom, Emil <Emil.Lindblom@osthammar.se>
Skickat: den 14 september 2022 10:42
Till: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>; Hemlin Karlsson, Carina <Carina.Hemlin-
Karlsson@osthammar.se>; Barn-o.utb nämnden <Barn-o.utb.namnden@osthammar.se>; 
Alunda utvecklingsgrupp <yngve@jordeby.se>; Lantmäterimynndigheten <registrator@lm.se>; 
Tvärnö hembygdsförening <tvarnohembygdsforening@gmail.com>; Svenska Kraftnät 
<registrator@svk.se>; Riksidrottsförbundet <riksidrottsforbundet@rf.se>; Sveaskog AB 
<kundcenter@sveaskog.se>; Hargshamns utvecklingsgrupp (e.ljungholm@telia.com) 
<e.ljungholm@telia.com>; Kultur och fritidsnämnden 
<Kulturochfritidsnamnden@osthammar.se>; Polismyndigheten Uppsala 
<registrator.mitt@polisen.se>; Ekeby församling <gimo.pastorat@svenskakyrkan.se>; 
Sjöfartsverket <sjofartsverket@sjofartsverket.se>; Roslagens Båtförbund <info@rbf.se>; 
Kollektivtrafikförvaltning <registrator.ktf@regionuppsala.se>; Öregrund-Gräsö 
företagarförening (alexander@grasokanot.se) <alexander@grasokanot.se>; Hargs Bruk AB 
<jakob.tuvesson@hargsbruk.se>; Pauhlson, Marianne <Marianne.Pauhlson@osthammar.se>; 
Furuhöjdskyrkans ungdomsförening <kontakt@furuhojdskyrkan.se>; Postnord 
<utdelningsforbattringar@postnord.com>; Kommunstyrelsen 
<Kommunstyrelsen@osthammar.se>; Gimo utvecklingsgrupp <lars.eriksson@korsbron.se>; 
Ersund, Sara <Sara.Ersund@osthammar.se>; Östhammars stadsråd 
<rune_nilsson@outlook.com>; Kommun <kommun@alvkarleby.se>; Östhammar 
företagarförening <info@osthammarforetag.se>; Wallén, Annelie 
<Annelie.Wallen@osthammar.se>; Havs-och vattenmyndigheten 
<vattenmyndigheten.webmaster@lansstyrelsen.se>; Boverket 
<region.uppsala@regionuppsala.se>; Nordin, Eva <Eva.Nordin@osthammar.se>; Upplands 
Energi <planering@upplandsenergi.se>; Försvarsmakten <Exp-hkv@mil.se>; Dannemora 
hembygdsförening (hembygdsgarden.osterbybruk@gmail.com) 
<hembygdsgarden.osterbybruk@gmail.com>; Upplandsstiftelsen <info@upplandsstiftelsen.se>; 
Frösåkers hembydsförening <fredrik.janse@gmail.com>; Bergvik Skog AB 
<info@bergvikskogost.se>; Alunda Utvecklingsgrupp <sonja.bj@outlook.com>; Söderöns 
hembygdsförening (westsson1@gmail.com) <westsson1@gmail.com>; Tullverket 
<tullverket@tullverket.se>; Landsantikvarien <registrator@upplandsmuseet.se>; Österbybruk 
företagarförening <styrelsen@osterbyforetagen.se>; Räddningsnämnden 
<brandforsvaret@uppsala.se>; Östhammar Direkt <osthammardirekt@osthammar.se>; Havs- 
och vattenmyndigheten <havochvatten@havochvatten.se>; Norra Roslagens pastorat 
<roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se>; Frösåkers hembygdsförening 
<bjorklund.12424@telia.com>; Socialnämnden <Socialnamnden@osthammar.se>; Jernhusen 
AB, Region Nord <info@jernhusen.se>; Uppsala kommun 
<stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se>; Friluftsfrämjandet region Mälardalen 
<hanna.bjarenstam@friluftsframjandet.se>; Lundberg, Pauliina 



<Pauliina.Lundberg@osthammar.se>; Upplands Idrottsförbund <dag.soderberg@rfsisu.se>; 
Valö-Forsmarks hembygdsförening (hallcharlotta@gmail.com) <hallcharlotta@gmail.com>; 
Gimo hembygdsförening <kenaxel.olofsson@hotmail.com>; Ingemarsson, Kersti 
<Kersti.Ingemarsson@osthammar.se>; Öregrunds utvecklingsråd <lennart@teambrolin.se>; 
Ekeby utvecklingsgrupp <torvald41@telia.com>; Widén-Berggren, Margareta 
<Margareta.Widen-Berggren@osthammar.se>; Gräsö hembygdsförening 
(grasohembygdsforening@gmail.com) <grasohembygdsforening@gmail.com>; LO-sektionen i 
Östhammar <lo-mellansverige@lo.se>; Riksantikvarieämbetet <registrator@raa.se>; Visit 
Roslagen <info@visitroslagen.se>; Norrätlje kommun <kommunstyrelsen@norrtalje.se>; Östra 
Sveriges luftvårdsförbund <kontakt@oslvf.se>; Järvenpää, Andreas 
<Andreas.Jarvenpaa@osthammar.se>; Gästrike vatten <info@gastrikevatten.se>; Svealands 
kustvattenvårdsförbund <frida.eik-ohman@storsthlm.se>; Stiftelsen Östhammarshem 
<info@osthammarshem.com>; Bygg- och Miljönämnden 
<ByggochMiljonamnden@osthammar.se>; Trafikverket <trafikverket@trafikverket.se>; 
Tallparkens vänner i Öregund <petterssonolle3@gmail.com>; Dannemorabygdens församling 
<dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se>; Öregrund-Gräsö företagarförening 
<info@ogff.se>; Socialstyrelsen <socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; jordbruksverket 
<jordbruksverket@jordbruksverket.se>; Alunda företagarförening <info@pa04ab.se>; LRFs 
kommungrupp <tommyrunar@outlook.com>; Norrskedika utvecklingsgrupp 
<skolman@telia.com>; Handelskammaren i Uppsala län 
<Uppsala@stockholmshandelskammare.se>; SACO- SR <kansli@saco.se>; Telia Sonera Skanova 
Access AB <remisser-stockholm@skanova.se>; Skogsvårdsstyrelsen 
<skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se>; Österbybruks utvecklingsgrupp <soc098b@gmail.com>; 
Gräsö skärgårdsgrupp <birgittasoder53@hotmail.com>; Länsstyrelsen Uppsala 
<uppsala@lansstyrelsen.se>; HSO <hsoosthammar@gmail.com>; Öregrunds utvecklingsråd 
<malin.mikic@gmail.com>; Raggarö hembygdsförening <bildotryck@telia.com>; 
Hyresgästföreningen <info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se>; Leader Upplandsbygd 
<kansli@upplandsbygd.se>; Gräsöfonden <grasofonden@gmail.com>; SLU kustlaboratoriet 
<ann-britt.florin@slu.se>; Söderöns utvecklingsgrupp <linden.anders@telia.com>; Alunda 
församling <alunda.forsamling@svenskakyrkan.se>; Hökhuvuds hembygdsförening 
<kerstinss@one.se>; Hargshamns utvecklingsgrupp (atfredrik@gmail.com) 
<atfredrik@gmail.com>; Hargs Bruk AB <karin.andersson@hargsbruk.se>; Östhammars 
sjöscoutkår <info@osthammarssjoscoutkar.se>; Naturvårdsverket 
<kundtjanst@naturvardsverket.se>; Öregrunds hembygdsförening 
<lindstrom.anders.p@gmail.com>; Gimo företagarförening <info@risinge.nu>; Hargshamns 
utvecklingsgrupp (info@hargshamnscamping.se) <info@hargshamnscamping.se>; Vattenfall 
Eldistribution <registratur.eldistribution@vattenfall.com>; Östhammars Naturskyddsförening 
<jivander.h.uppsala@gmail.com>; TCO, Uppsala Läns distrikt <info@tco.se>; Sandvik Coromant 
AB <cs.nordic@sandvik.com>
Ämne: Underrättelse om granskning ÖP 2023

Hej,
 



Östhammars kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.
 
Den nya översiktsplanen för kommunen har sikte på år 2040 och bygger på den tidigare översiktsplanen 
från 2016. Granskning kommer hållas under tiden 15 september – 15 november 2022.
Bifogat i detta mail finns underrättelse om samråd samt länk till Granskningshandlingarna på 
Östhammars kommuns hemsida.
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/
 
Med vänlig hälsning,
Emil Lindblom
Översiktsplanerare
Sektor samhälle
------------------------------------------
Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar
0173-862 45
Emil.lindblom@osthammar.se
www.osthammar.se

När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina 
personuppgifter. Mer om hur vi gör det kan du läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr
E-mailing Östhammar´s municipality means that we will process your personal data. For more 
information on how this is performed, please read here: https://www.osthammar.se/gdpr
 
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.

mailto:Emil.lindblom@osthammar.se
http://www.osthammar.se/
http://www.osthammar.se/gdpr
http://www.osthammar.se/gdpr


 

 

 

Datum Dnr Sid 
2022-09-15 KS-2021-658 1 (1) 

Sektor samhälle 
Emil Lindblom 
Alice Möller 

Följebrev:  
Granskning Östhammars kommuns Översiktsplan 2023 – med sikte på 
2040 

 
Översiktsplanen förväntas antas under 2023, därför har förslagets namn ändrats från 2022 till år 
2023.  
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla 
den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är 
inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  
 
Planförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är nu ute på granskning och vi vill 
gärna ta del av era synpunkter. Samtliga synpunkter och yttranden inkomna under 
samrådstiden presenteras tillsammans med kommunens kommentarer i en samrådsredogörelse. 
I redogörelsen går att läsa vilka ändringar som skett i förslaget utifrån de synpunkter som kom 
in under samrådstiden. Samt vilka synpunkter som inte kunnat tillgodoses.  
 
Granskningsperioden pågår mellan 15 september till och med 15 november 2022. 
Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen via följande alternativ:   
• Formulär på kommunens hemsida 
• E-post: kommunstyrelsen@osthammar.se, märk e-posten med ”granskning översiktsplan” 
• Brev till kommunstyrelsen: Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar, märk kuvertet med 

”granskning översiktsplan”  

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Namn och adress kommer 
registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.  
Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida från och med 15 september: 
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/ 
Det finns möjlighet till att beställa fysiska handlingar, men kommunen rekommenderar att ta 
del av materialet digitalt. Vid frågor är ni välkomna att kontakta planenheten via 
planenheten@osthammar.se, eller ringa kommunens reception på 0173-86 000.  
 
Efter granskningen ska kommunen sammanställa synpunkter som kommit in i ett 
granskningsutlåtande och även redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som 
synpunkterna har lett till. Endast mindre ändringar får genomföras i planförslaget, vid 
väsentliga ändringar ska förslaget granskas på nytt. Därefter gör kommunen justeringar i 
planförslaget utifrån inkomna synpunkter innan kommunfullmäktige väntas anta den nya 
översiktsplanen.  

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/
mailto:planenheten@osthammar.se
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Förord
Sedan den tidigare översiktsplanen från 2016 antogs, har vissa förändringar ske   både i kommunen och i omvärlden, samtidigt som 
kunskapen om fl era av översiktsplanens strategiska frågor vidareutvecklats och fördjupats. I den senaste aktualitetsförklaringen för ÖP 
2016 identifi erades e   antal brister i översiktsplanen, och därför gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag a   revidera översiktspla-
nen vilket har le   fram till denna samrådshandling. 

I arbetet har fokus främst varit på a   fördjupa strategier och vägledning för bebyggelsen i de fem större tätorterna, uppdatera va  en- och 
avloppsstrategier, användningen av jordbruksmark i kommunen samt fortsa   tillämpning av kommunens gång- och cykelplan. Över-
siktsplanens samrådsförslag följer fortfarande samma inriktning som den tidigare antagna planen fastställt, och bygger alltså vidare på 
den med nya fördjupningar. I förslaget fi nns fl era utvecklingsområden utpekade i och med a   dessa anses ha goda förutsä  ningar för 
utveckling. Karaktären på dessa skiljer sig åt och hänsyn behöver tas till varje plats unika förutsä  ningar. E   utvecklingsområde inne-
bär alltså inte a   e   område helt säkert ska förändras eller bebyggas - utan det är något som i framtiden kan komma a   utredas vidare 
genom detaljplan. 

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kom-
munförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över fl era tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, 
bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har e   sikte på år 2040.  

Det du nu håller i din hand är e   förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun. Arbetet med a   ta fram en ny översiktsplan 
rymmer en dialog om framtidens Östhammars kommun med kommuninvånarna, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. 
Den dialogen kommer vi föra under samrådet. Efter samrådet kommer alla synpunkter a   sammanställas i en samrådsredogörelse. Där-
efter går förslaget ut på granskning. Vid granskning ges y  erligare e   tillfälle a   lämna synpunkter på översiktsplanen. Den viktigaste 
frågan a   besvara i de  a skede är om de  a förslag kan leda Östhammars kommuns fem större tätorter i rä   riktning.
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Kommunala strategidokument
Strategier och intentioner i ÖP 2022 utgår bland annat från innehållet i följande policy- och strategidokument antagna av Östhammars kommun: 

• Avfallsplan för Östhammars kommun (2011)

• Bredbandsstrategi Östhammars kommun (2015)

• Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (2015)

• Jord och järn – kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun (1999)

• Årsbudget 2021 - Flerårsplan 2022-2024 (2020)

• Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning (2019)

• Policy för tillgänglighet (2009)

• Renhållningsordning för Östhammars kommun (2020)

• Strategi för jämställdhetsintegrering (2016)

• Va  en- och avloppsplan (2021)

• Tillväststrategi (2022)

• Hållbarhetslöften (2019, 2020, 2021)

• Strategi för vindbruk (2012)

• Äldreplan 2018-2022 (2017)

• Planeringsunderlag för lokaler socialnämnden 2021-
2030 (2021)
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I  •  INLEDNING

Översiktsplan 2040 är e   politiskt styrdokument 
som behandlar den framtida utvecklingen i kom-
munen. Planen ska ge en överblick och visa på 
sammanhang som gör det möjligt a   bedöma hur 
olika åtgärder kan påverka livsmiljön på längre sikt 
och vad som bäst bidrar till hållbar utveckling. På 
så sä   blir översiktsplanen e   redskap som gör det 
lä  are a   fa  a rä   beslut om hur vi ska använda 
våra mark- och va  enresurser på e   långsiktigt och 
hållbart sä  .

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan 
och den ska vara kommuntäckande. Politikerna ska 
under varje mandatperiod ta ställning till om över-
siktsplanen behöver revideras.

En antagen översiktsplan är inte juridiskt bindande, 
men den ger vägledning:

• för kommunala beslut om detaljplaner, planbe-
sked, bygglov och andra tillståndsbeslut,

• i arbetet med regionala utvecklings- och plane-
ringsprojekt och

• för andra myndigheter som prövar eller överprö-
var anmälnings- och tillståndsärenden i kommunen.

ÖVERSIKTSPLANENS INNEHÅLL

Enligt PBL 3 kap ska planen redovisa: 

• grunddragen för mark- och va  enanvändning-
en,

• hur den byggda miljön ska utvecklas och beva-
ras,

• vilken hänsyn som ska tas till allmänna intres-
sen och

• hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska 
tillgodoses.

Om översiktsplanen
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Vägen till en antagen plan
Översiktsplan 2040 är en revidering av den tidigare 
gällande översiktsplan från 2016. Arbetet med över-
siktsplan 2016 var omfa  ande och gediget, och inne-
bar bland annat fl ertalet samråd och dialoger med 
medborgare. Tillsammans beslutade man om den 
översiktliga inriktningen för översiktsplanen. Denna 
inriktning fortsä  er a   gälla i den här versionen och 
innebär a   Östhammars kommun ska:

• Utny  ja läget mellan Stockholm-Mälardalen och 
Gävle: de stora kommunikationsstråken och pend-
larboenden ska vidareutvecklas.

• Vidareutveckla tätorternas profi ler och en ba-
lanserad fl erkärnighet: Flerkärnighet handlar per 
defi nition om den fysiska ortstrukturen och det ska 
ske med utgångspunkt från orternas styrkor och 
utvecklingspotential.

• Ta tillvara kustens a  raktivitet: varierade boende-
former ska utvecklas i tätort och tätortsnära skär-
gård.

Arbetet med a   revidera Östhammars kommuns 
översiktsplan inleddes år 2019 av samhällsbygg-
nadsförvaltnignen på uppdrag av kommunstyrel-
sen. Det har drivits i samklang med kommunens 
fyra värdeord: ansvar, engagemang, tillsammans 

och öppenhet.

SAMRÅD

E   samrådsförslag för översiktsplanen har tagits 
fram. Under samrådet ska kommunen samråda 
med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som 
berörs. Kommunen ska också ge kommunens med-
lemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har e   väsentligt intresse av 
förslaget tillfälle a   delta i samrådet. Samrådet ska 
redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, 

förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag 
som har betydelse för bedömningen av förslaget.

Efter samrådet upprä  as en samrådsredogörelse 
utefter inkomna synpunkter. Syftet med samrådet är 
a   få fram e   så bra beslutsunderlag som möjligt och 
a   ge möjlighet till insyn och påverkan.

GRANSKNING

Utifrån synpunkterna från samrådet omarbetas 
planförslaget innan det ställs ut för granskning. 

Översiktsplanens planeringsringsprocess. Bild från Boverket.
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Granskningsskedet ska pågå minst två månader.

ANTAGANDE

Efter granskningen sammanställs inkomna syn-
punkter i e   utlåtande. Översiktsplanen antas slut-
ligen av kommunfullmäktige tillsammans med den 
strategiska miljöbedömningen.

UPPFÖLJNING AV ÖVERSIKTSPLANEN

Från och med riksdagsvalet år 2022 ersä  s aktuali-
tetsprövningen med krav om a   kommunfullmäk-
tige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandat-
period. Strategin ska antas senast 24 månader efter 
ordinarie val.

Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha 
antagit kommunens första planeringsstrategi. Om 
inte de  a genomförs upphör översiktsplanen a   
vara aktuell. De  a ska bidra till en mer aktiv och 
kontinuerlig översiktsplanering.

Fortsatt planering
ÖP2022 redovisar behov av utredningar inom fl era 
olika områden. Här listas utredningar som kommu-
nen har e   behov av:

• Dagva  enpolicy 

• Friluftspolitisk plan

• Fördjupad översiktsplan för kust

• Gestalningsprogram

• Grönstrukturprogram

• Idro  spolitiskt program 

• Klimatanpassningsplan

• Kulturmiljöprogram 

• Individuella åtgärdsprogram för alla va  enföre-
komster med dålig ekologisk status.

• Mångfalds- och arbetsmarknadsstrategi

• Reviderad avfallsplan 

• Reviderad bredbandsstrategi 

• Reviderad energiplan 

• Reviderad skogsbruksplan 

• Reviderad utvecklingsplan för gång- och cykel-

väg

• Strategi för förnybar energiproduktion

• Trafi knätsanalys

• Utvecklingsplan för parkering och kollektivtra-
fi k 

• Utbyggnadsplan för kommunalt va  en och 
avlopp
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Kommunens tillväxtstrategi
Översiktsplan 2022 är en del i arbetet med a   för-
verkliga mål och ambitioner som u  rycks i Östham-
mars kommuns tillväxtstrategi. 

Tillväxtstrategin sä  er mål för utvecklingen i Öst-
hammars kommun. Sammanfa  ningsvis är befolk-
ningstillväxt och näringslivsutveckling två viktiga 
områden a   arbeta med för a   kommunen ska 
utvecklas åt det håll som u  rycks i tillväxtstrategin. 
Översiktsplanen berör båda dessa områden.

Översiktsplanens bidrag till a   skapa befolknings-
tillväxt i kommunen sker genom planens strategiska 

I Östhammars kommun är mångfald i samhället 
en förutsä  ning för all utveckling. Här fi nns en 
djup förståelse för samhällets olika viljor. Vi arbetar 
tillsammans för a   hi  a goda lösningar. All utveck-
ling sker med utgångspunkt från lokala perspektiv 
och med hänsyn till helheten. Det goda samspelet 
mellan helhet och mångfald skapar en grund för 
god ekonomisk hushållning.

I Östhammars kommun känner vi ansvar för våra 
medmänniskor. Vi är trygga i vår närmiljö. Goda 
samarbeten mellan invånare, näringsliv och myn-
digheter ger oss e   samhälle där säkerheten är hög 
och vård- och omsorgsbehoven är väl tillgodosedda.

I Östhammars kommun upprä  håller vi en god 
omvärldsbevakning för a   ta tillvara på erfarenheter 
och initiativ för ekologisk hållbarhet. Tillsammans 
minskar vi energianvändningen och skapar förut-
sä  ningar för en miljöriktig energiförsörjning.

Vi tar gemensamt ansvar för samhället och skapar 
tillsammans goda förutsä  ningar för a   leva, stu-
dera och arbeta i vår hembygd. Invånare, näringsliv 
och kommun skapar tillsammans en god grund för 
utveckling av samhällsservice och välfärd.

Vision
Vision för Östhammars kommun 2035 – alla i Östhammars 

kommun ska känna trygghet, trivsel och framtidstro

Det gäller kommunmedborgare, verksamhetsutövare och besökare. Hela Östhammar ska utvecklas med sin 
samtid på e   varsamt och respektfullt sä  . I vår kommun växer livskraft fram både i stad och på landsbyg-
den. 

Östhammar 2035 är en kommun som målmedvetet arbetar med ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Kommunen erbjuder en väl fungerande samhällsservice, arbete och bostäder. Gemenskap, öppenhet, 
tolerans och levande kultur är också beskrivande för kommunen. Människor känner tillit till varandra - det 
skapar trygghet.

karaktär som e   ”framtidsdokument”. Kommunen 
kan skapa förutsä  ningar för befolkningstillväxt 
genom exempelvis strategiska markinköp och 
detaljplanläggning av markområden som pekas ut 
i översiktsplanens kartor för framtida mark- och 
va  enanvändning.

Kommunen ser det som positivt om även privata 
exploatörer och byggherrar drar ny  a av kartorna 
för den framtida mark- och va  enanvändningen 
som presenteras här i översiktsplanen. På så sä   
skapar vi tillsammans förutsä  ningar för närings-
livstillväxt.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

Långsiktigt god ekonomisk hushållning med 
förmåga a   fullfölja utbyggnadsplanen av off entlig 
service. 
Med den totala skuld som kommunen har idag och 
bedömningen av kommande investeringsbehov är 
det uppenbart a   prioriteringar kommer behöva 
göras. Kommunen kommer inte kunna erbjuda hela 
bredden av off entlig service vid varje enskild tätort, 
utan styr mot en utveckling där olika verksamheter 
koncentreras till olika orter.
Ekonomisk hållbarhet handlar inte bara om den 
gemensamma off entliga ekonomin. För a   de  a ska 
vara möjligt och för a   företag och människor ska 
kunna utvecklas behöver även näringslivets eko-
nomiska tillväxt och privatpersoners ekonomiska 
försörjningsmöjlighet vara starkt. Tillväxtstrategin 
tar sikte på dessa tre perspektiv av ekonomiska 
hållbarhet.

INFRASTRUKTUR

A   medborgare ges goda möjligheter med avseende 
på gång- och cykelvägar, kollektivtrafi k, förbindel-
ser för längre resor samt biltransporter är en viktig 
framgångsfaktor för en a  raktiv region. En del i 
de  a är a   den  ärde och avslutande etappen nya 

Tillväxtstrategins mål
SAMVERKAN

Privata, ideella, kommunala och statliga aktörer 
arbetar tillsammans för a   utveckla boendemiljöer, 
infrastruktur och service - vårt Östhammar. Vi hjälps 
åt. Det kan bland annat handla om samverkan i sam-
band med exploatering, drift av anläggningar eller 
trygghetsskapande insatser mm.

ÖKAD ATTRAKTIVITET OCH BEFOLKNING

Östhammarsbon uppfa  ar kommunen som en bra 
plats a   bo och leva i där kommunen ökar med mer 
än 200 invånare/år. A   medborgarna gillar sin he-
mort är förstås grundläggande för en kommun som 
vill stärka si   varumärke.

NÄRINGSLIV

Företagen i Östhammars kommun växer och är 
framgångsrika samtidigt som nya företag i tjänste-
sektorn etableras. Vi lyckas när:

• Nya företag startas och etableras

• De befi ntliga företagen växer och utvecklas

• En bred arbetsmarknad för fl er skapas

länsväg 288 genomförs.

VATTEN OCH AVLOPP FÖR BEFINTLIGA OCH NY-
TILLKOMMANDE MEDBORGARE OCH FÖRETAG

Utbyggnad av kapacitet pågår i kommunens västra 
delar. För kommunens östra delar ska beslut fa  as 
för såväl va  enförsörjning som avloppsrening. 
Även här handlar det om beslut och prioritering-
ar som får stora eff ekter och som motsvarar stora 
ekonomiska värden. Väl underbyggda underlag är 
viktiga, liksom klokhet i ledarskap.

BOENDE OCH LIVSMILJÖER

Nöjda invånare är en viktig nyckel till en positiv 
utveckling i kommunen. Kommunens organisation, 
ofta i samverkan med andra aktörer, arbetar löpande 
men det Östhammarsborna vill se en förbä  ring av.
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Framtidsbild 2040
A   skapa en framtidsbild kan ge en uppfa  ning 
om vad olika beslut och aktiviteter ska åstadkom-
ma. Framtidsbilden syftar till a   Östhammar ska 
utvecklas som fl erkärnig kommun, där läge och 
kommunikationsstrukturer blir betydelsefulla för 
profi lering av och rollfördelning mellan de fem 
största tätorterna.

FRAMTID - SERVICEORTERNA

Serviceorterna har utvecklats utifrån sina respektive  
förutsä  ningar och styrkor.

Östhammar är centrum för kommunens sjukvård, 
handel och administration. Läget i gränsen mellan 
inland och kust och i korsningen mellan väg 288 
och 76 har bidragit till utvecklingen av Östhammars 
breda handelsutbud och a   många tjänsteföretag 
har etablerat sig här. Östhammars vårdcentrum har 
blivit en regionalt viktig knutpunkt för sjukvård. 

Öregrund är en serviceort med viktig funktion för 
kustområdet. Fler företag med koppling till marin-
teknik och marinbiologi har utvecklats här. Ortens 
serviceutbud har stor betydelse för den bofasta 
skärgårdsbefolkningen, men också för a   möta 
efterfrågan och behov från de många deltidsboende 

och turister som kommer till kusten sommartid.

Alunda och Österbybruk har utvecklats till a  -
raktiva boendeorter med goda kommunikationer 
till Uppsala, Stockholm och Gävle. De har e   lite 
bredare utbud av boendetyper och ger möjligheter 
för människor med olika behov och förutsä  ningar 
a   bo och leva i kommunen. I dessa orter bor unga 
vuxna i högre utsträckning kvar eftersom de kan 
pendla till universitets- och högskoleutbildningar i 
Gävle eller Uppsala.

Gimo har en tydlig roll som knutpunkt för skola och 
arbete. Campus Gimo har utvecklat specialgym-
nasier med olika inriktning. Orten har också få   
ökad betydelse som arbetsort genom satsningen på 
industrigymnasium och genom a   fl er industrier 
och logistikföretag har etablerat sig längs väg 292. 

FRAMTID - KOMMUNIKATIONSSTRÅK

Kommunikationsstråken har utvecklats utifrån vad 
kommunen behöver som helhet.

Sista etappen på väg 288, kommunens huvudstråk, 
har färdigställts och utvecklats till en snabb och sä-
ker kommunikationsled med utökad kollektivtrafi k.

Väg 76 har utvecklats med bä  re kommunikationer 
mellan Norrtälje och Gävle. Forsmark och Östham-

mar är två viktiga noder längs stråket.

Väg 292 är e   välutny  jat stråk bland annat för 
gods. Det fi nns en bra och bekväm uppställnings-
plats för farligt gods mellan Gimo och Hargshamn 
som används fl itigt. I anslutning till denna fi nns 
också e   av kommunens större logistikföretag för 
både spår- och vägburet gods.

Kommunikationerna mellan Alunda och Arlanda 
har utvecklats och förbä  rats. Många som bor här 
pendlar mot Stockholm. Det går snabbt a   ta sig 
mellan Alunda och Stockholmsområdet.

Landsbygden är mer tillgänglig och de som bor här 
når lä   kommunens större orter och målpunkter. 
Pendlarparkeringar har anlagts på strategiskt vikti-
ga platser.

Järnvägssträckningen mellan Hargshamn och Örby-
hus är i bra skick och används frekvent.

FRAMTID - BEBYGGELSESTRUKTUR

Bebyggelsestrukturen har format noder som skapat 
bä  re underlag för kollektivtrafi k och IT-kommuni-
kation på landsbygden.

Längs 288:ans prioriterade vägstråk har ny bebyg-
gelse tillkommit i anslutning till befi ntliga husgrup-
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per. De  a med hänsyn till landsbygdens intressen 
och de areella näringarnas behov.

De mindre orterna har vuxit och få   e   bredare 
utbud av bostäder och verksamheter i liten skala. På 
vissa orter har hotellverksamhet och andra turistan-
läggningar utvecklats.

De större byarna har förtätats och fl er har valt lands-
bygdsboende eftersom kommunikationerna blivit 
bä  re. Fler har också valt a   bosä  a sig året runt i 
kust- och skärgårdsområdet.

Bredbandsnätet har byggts ut i hela kommunen 
och fl er har börjat arbeta hemifrån eller i nystartade 
verksamheter på olika orter.

I  •  INLEDNING 
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Med hjälp av målen i tillväxtstrategin har e   antal 
behov identifi erats. A   tillgodose dem innebär 
utmaningar som redovisas här, tillsammans med 
strategier som ger förslag till vägar för a   möta dem. 
Dessa utmaningar och strategier behandlas närmare 
i del IV, Framtida mark och va  enanvändning.

MÅLEN

I tillväxtstrategin identifi eras fyra eff ektmål. Det är 
dessa eff ekter som förväntas uppnås som e   resultat 
av arbetet med tillväxtstrategin och översiktsplanen. 
Vi:

1. ser en livskraft i både stad och på landsbygden

2. är en hållbar kommun – ekologiskt, socialt & 
ekonomiskt

3. erbjuder en fungerande samhällsservice, arbete 
och bostäder, samt a  

4. gemenskap, öppenhet, tolerans och levande kultur 
är kännetecknande för kommunen

DEN GEOGRAFISKA GRUNDEN

Vi måste på bästa sä   ta tillvara de fysiska grundför-
utsä  ningar som formats av historien. Stora värden 

är investerade i den struktur av vägar, bebyggelse 
och teknisk försörjning som fi nns i dag i Östham-
mars kommun. Det är värden vi ska ta tillvara och 
utveckla. Vi ska slå vakt om den fl erkärniga orts-
strukturen genom a   utgå från de olika orternas 
styrkor för utvecklingen i kommunen. Eftersom 
många också bor på landsbygden är det en stor 
utmaning a   skapa en täthet som stödjer förut-
sä  ningarna för kollektivtrafi ken, underlä  ar för 
näringslivet och gör det möjligt a   utveckla bostads-
marknaden.

Grunduppgiften för den fysiska planeringen är a   
skapa en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, 
grönområden och verksamheter. För a   uppnå en 
genomtänkt struktur krävs e   strategiskt tänkande 
kring bebyggelseutvecklingen, i både tätort och på 
landsbygden. Med övergripande strategier kan man 
undvika de misstag som lä   uppstår om man inte 
ser hur stegvisa eller mindre beslut kan påverka hel-
heten. En väl strukturerad bebyggelsemiljö lägger 
grunden för e   bra samhälle och ger möjlighet a   
skapa hållbara lösningar och en hållbar utveckling.

Tillgången till orter och bygder med olika karak-
tärer erbjuder invånarna i Östhammars kommun 
en mångfald av boendemiljöer. Det har e   värde, 
men baksidan är a   små orter inte alltid har e   
tillräckligt stort befolkningsunderlag för a   en god 

kommersiell service ska kunna upprä  hållas. Därför 
uppmuntras samlokalisering.

Strukturen måste utformas på e   sä   som tar hän-
syn till miljön, sociala förhållanden och ekonomin, 
med anpassade lösningar för kommunikationer, vat-

UTMANINGAR

• Utveckla relationerna mellan bygder och 
tätorter så a   alla kan få tillgång till servi-
ce av god kvalitet. 

• Utveckla e   genomtänkt samspel mellan 
bebyggelse, grönområden och infrastruk-
tur. 

STRATEGIER 

• Utveckla serviceorterna. 

• Skapa hållbara bebyggelsestrukturer på 
landsbygden. 

• Utveckla blandstaden och stadsbyggnads-
kvaliteterna i tätorterna. 

• Trafi kplanera för a  raktiva orter. 

• Hållbar teknisk försörjning. 

Utmaningar och strategier



16

NYCKLAR TILL UTVECKLING 

Det fi nns några nyckelfrågor vi måste hantera för 
a   kunna skapa e   go   liv i kommunen, i samklang 
med omvärlden: goda kommunikationer, bra bostä-
der och e   livskraftigt näringsliv.

Tillgång till bra kommunikationer, bostäder och e   
livskraftigt företagande har en avgörande betydel-
se för utvecklingen i Östhammars kommun. Det 
måste fi nnas någonstans a   bo och det måste fi nnas 
någonstans a   jobba. Bra kommunikationer vidgar 
arbetsmarknaden, kommuninvånarna kan pendla 
till jobb utanför kommungränsen och företagen kan 
locka människor med rä   kompetens a   pendla in.

För a   stärka och utveckla kommunikationer, 
boende och näringsliv måste Östhammars kommun 
samverka med andra aktörer. Samarbete förutsä  er 
a   det fi nns en gemensam vilja och en gemensam 
känsla av ansvar för helheten. Har vi gemensamma 
mål kan vi skapa goda förutsä  ningar för utvecklan-

I  •  INLEDNING

de samarbeten. Genom a   skapa tydlighet och visa 
på önskvärd riktning fi nns förutsä  ningar a   inleda 
dialog och med stöd av externa aktörer uppnå det vi 
vill.

Utmaningen är a   med hjälp av kommunikations-
lösningar göra kommunen till en mer integrerad del 
av regionen, både länet och Stockholm-Mälardalen. 
Det handlar om a   skapa kommunikationer med 
hög kvalitet för kollektivtrafi k, vägtrafi k och tele- 
och datatrafi k, till ny  a för kommuninvånare och 
det lokala näringslivet. Aktiva dialoger med andra 
myndigheter och organisationer har avgörande 
betydelse för a   utveckla kommunikationerna inom 
kommunen och mot omvärlden.

Utmaningen är a   utveckla den lokala bostadsmark-
naden i alla tätorter och skapa e   bredare utbud av 
bostadstyper. Det kan i sin tur resultera i en ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. En utvecklad bo-
stadsmarknad ska kunna erbjuda lämpliga bostäder 
för olika åldersgrupper, i samklang med den befolk-
ningsutveckling vi har, men också med beredskap 
för förändringar i framtiden.

En stillastående befolkningsutveckling och e   ökat 
sjuk- och äldrevårdsbehov är y  erligare en utma-
ning. För a   möta upp de rekryteringsbehov som 
fi nns inom sektorerna sjukvård och äldreomsorg 

behöver kommunen locka fl er unga människor a   
bosä  a sig här. Kommunens tillväxtarbete är en 
del i lösningen, tillsammans med a   marknadsföra 
kommunen som en plats med höga livskvaliteter. 
Översiktsplanen pekar ut platser lämpliga för skolor 
och barnomsorg, platser där grönstrukturer ska 
utvecklas och platser viktiga för kulturmiljön. Allt 
för a   kommunen ska bli en ännu trevligare plats a   
bo och verka i.

Utmaningen är a   bygga vidare på kommunens 
lokala arbetsmarknad och göra den långsiktigt 
uthållig. Kommunikationerna är viktiga. Minst lika 
viktigt är a   företagen kan rekrytera människor 
med rä   kompetens. Kommunen måste kunna 
erbjuda olika målgrupper en a  raktiv boendemiljö 
eller pendlingsmöjligheter som är bekväma och 
tidseff ektiva.

En del av utmaningarna i Östhammars kommun 
är e   åldrande va  en- och avloppssystem, men 
framförallt är det kapacitetsbristen som utgör hinder 
för bebyggelseutvecklingen i kommunen. Här har 
kommunen nyligen antagit en VA-handlingsplan 
och en VA-policy som en del av VA-planarbetet. En 
utbyggnadsplan är en viktig åtgärd som planeras 
vara klar 2023 som ger tydligare tidsramar för när 
och var utbyggnad kan ske i kommunen under de 
kommande åren.

ten och avlopp och energiförsörjning. Utmaningen 
är a   skapa en lagom tät struktur av bebyggelse och 
grönområden, med tillfredsställande infrastruktur 
så a   intressen och behov som fi nns på landsbyg-
den, i orterna och i kustområdet kan balanseras.
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UTMANINGAR

• Utveckla a  raktiva kommunikationer i 
samspel med omvärlden. 

• Skapa en mångface  erad och a  raktiv 
bostadsmarknad.

• Möta näringslivets behov och skapa en 
stabil tillväxt.

• Stillastående befolkningsutveckling.

• Ökat sjuk- och äldrevårdsbehov. 

• Åldrande va  en- och avloppssystem. 

STRATEGIER 

• Underlä  a för kollektivt resande. 

• Utveckla den digitala infrastrukturen. 

• Jobba aktivt med bostadsplanering och 
utveckla bostadsmarknaden efter förut-
sä  ningarna. 

• Underlä  a för framtidens näringsliv. 

• Marknadsföra kommunen. 

• Framtagande av VA-plan. 

KVALITET FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ 

A   utveckla de kvaliteter som är viktiga för männ-
iskors hälsa, välbefi nnande samt miljön är e   tredje, 
prioriterat område. Det handlar om a   se hur vi bäst 
tar tillvara allmänna intressen och a   identifi era hur 
vi ska hantera viktiga miljö- och riskfaktorer.

A  raktivitet skapas av det vi har a   erbjuda om-
världen. Vi har inte det utbud som fi nns i regio-
nens storstadsområden, men vi kan erbjuda andra 
alternativ. Människor vistas gärna här på fritiden 
och många uppska  ar den blandning vi har av olika 
miljöer och landskap. Planeringen syftar till a   hi  a 
bra avvägningar så a   vi ska bevara viktiga värden 
och minimera negativ miljöpåverkan.

En utmaning är a   identifi era, ta tillvara och utveck-
la de värden och miljöer som är a  raktiva i just vår 
kommun. Vi ska skapa e   a  raktivt boende utifrån 
våra förutsä  ningar och se till så a   alla får tillgång 
till havet, naturen, gemensamma båtplatser och e   
rikt fritidsutbud.

En annan utmaning är a   göra miljö och klimat till 
viktiga frågor i vardagsbeslut. En god omvärldsb- 
vakning som rör ekologisk hållbarhet är viktig, men 
minst lika viktigt är det a   jobba varje dag i den lilla 
skalan för a   hi  a långsiktigt hållbara lösningar för 
miljö och klimat.

UTMANINGAR

• Utveckla vår a  raktivitet genom a   profi -
lera våra värden och miljöer. 

• Tydliggöra det långsiktiga perspektivet i 
vårt arbete med miljöfrågor. 

STRATEGIER 

• Utveckla våra värden. 

• Stärka det sociala samspelet och tillgång-
en till fritidsaktiviteter för alla. 

• Minska klimatpåverkan. 

• Förbä  ra va  enkvaliteten. 
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II  •  KOMMUNEN IDAG

Östhammars kommun ligger i nordöstra Uppland, 
med Uppsala, Tierp och Norrtälje kommuner som 
närmaste grannar. Naturförhållandena och påver-
kan från mänskliga aktiviteter i nutid och historisk 
tid har format kommunens särart och har stor 
betydelse för hur mark och va  en kan användas, nu 
och i framtiden.

Landskapet är fl ackt, med nivåskillnader som ofta 
är mindre än tio meter bortse   från Va  holmaå-
sen söder om Österbybruk vars högsta höjd är ca 
60 meter. Granit, gnejs och leptit är dominerande 
bergarter. De lösa jordavlagringarna är i huvudsak 
lämningar efter den senaste istiden – leror, morän 
och sandavlagringar. I högre lägen är jordtäcket ofta 
tunt, särskilt mot kusten. Kustområdet har en lång 
strandlinje och i skärgården fi nns över 1 000 öar.

Den tidiga historien är präglad av istid och land-
höjning. I historisk tid är det jord- och skogsbruk, 
fi ske, sjöfart och järnhantering som sa   sin prägel på 
landskapet. Det fi nns mer skog än odlingsmark och 
en stor andel landsbygd med varierande bebyggel-
setäthet.

Tätortsstrukturen är fl erkärnig. Alunda var en 
viktig kustby på bronsåldern och har i och med 
landhöjningen vuxit fram som handelscentrum i en 
jordbruksbygd.

Östhammars kommun
Fiske, sjöfart och handel har genom historien varit 
betydelsefulla utvecklingsfaktorer för Öregrund, 
Östhammar och Hargshamn. Järnhanteringen har 
format utvecklingen i Österbybruk och Gimo och 
de  a har resulterat i a   det fi nns många förorena-
de områden i kommunen som behöver hanteras i 
planeringen. 

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Idag bor 22 251 människor i Östhammars kommun 
(2020). Befolkningstätheten motsvarar i princip riks-
genomsni  et. Under sommaren nästan fördubblas 
invånarantalet då många deltidsboende kommer till 
sina fritidshus.

Perioden 1970–1995 ökade befolkningen med 20 
procent. I en första etapp skedde en stor ökning 
i samband med kommunsammanslagningar och 
viktiga industrietableringar. 

Många fl y  ade in i samband med a   bygget av 
Forsmarks kärnkraftverk inleddes under 1970-talet. 
Då startade också den framgångsrika utvecklingen 
för Sandvik Coromant i Gimo. Utvecklingen vid 
Fagersta bruk i Österbybruk och Dannemora gruvor 
hade i viss mån också eff ekt på expansionen under 
1970-talet.

I mi  en av 1980-talet avstannade befolkningstillväx-
ten. Den fi ck en ny skjuts tack vare höga födelsetal 
och en ökad invandring under senare delen av 

ÖSTHAMMARS KOMMUN I KORTHET

Befolkning: 22 251 (2020)

Yta:  2 790 km2, varav

Land: 1 452 km2 (52 %)

Hav 
med fjärdar:  1 287 km2 (46 %)

Insjöar: 51 km2 (2 %)

Strandlängd
med öar:  4 000 km
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1980-talet och några år in på 1990-talet.

Sedan bröts den uppåtgående trenden och folk-
mängden höll sig under fl era år på nivåer runt 21 
000 invånare. De senaste åren har folkmängden ökat 
igen och var 2020 strax över 22 000 personer. Den 
högsta befolkningen hade kommunen dock 1993, då 
22 591 personer bodde här.

ÅLDERSFÖRDELNING

Jämfört med riket har befolkningspyramiden i 
Östhammars kommun en smalare midja i kategorin 
vuxna mellan 35-44 år. Medelåldern är 45 år, vilket 
är den högsta i Uppsala län och över riksgenomsnit-
tet. E   stort antal invånare fi nns i åldersgrupperna 
från 45 år och uppåt, med en tydlig topp i gruppen 
65–74 år, det vill säga i den stora åldersgrupp som 
föddes på 1940-talet.

Åldersfördelningen skiljer sig något mellan tätor-
terna. Gimo, Österbybruk och Alunda har en något 
större andel unga vuxna. Gimo har överlag en jäm-
nare åldersfördelning än övriga orter. Östhammar 
och framförallt Öregrund har en högre andel äldre 
invånare. Trenden av en högre andel äldre kan bero 
på a   många äldre fl y  at ut till si   fritidsboende. 

Försörjningsbördan i kommunen låg 2011 på cirka 

80 personer per 100 yrkesverksamma. Motsvarande 
siff ror för riket var 70 per 100 yrkesverksamma år 
2009. Trenden är a   andelen yrkesverksamma mins-
kar. Prognoser pekar mot a   andelen äldre kommer 
a   överstiga andelen yngre kring 2025.

II  •  KOMMUNEN IDAG
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UTBILDNINGSNIVÅ

Utbildningsnivån i Östhammars kommun är lägre 
än i både Uppsala län och riket. Andelen kommun-
invånare som bara har förgymnasial utbildning är 
högre, och andelen med eftergymnasial utbildning 
är lägre.

Av invånarna i Uppsala län har 47 procent eftergym-
nasial utbildning i någon form (universitets- eller 

II  •  KOMMUNEN IDAG

forskarutbildning). Riksgenomsni  et är 36 procent. 
Motsvarande andel är i Östhammars kommun 21 
procent.

ARBETE OCH PENDLING

Sysselsä  ningsutvecklingen är överlag positiv. 
Andelen arbetslösa (som del av Arbetsförmedling-
ens registerbaserade arbetskraft 16-64 år) var 2019 
endast 2,3 procent, a   jämföra med riksgenomsni  et 
på 3,5 procent. 

Några stora arbetsgivare dominerar på den lokala 
arbetsmarknaden: kommunen, landstinget, Sandvik 
Coromant och Forsmarks kraftgrupp. 30-40 procent 
av kommunens småföretag arbetar dessutom med 
uppdrag för Sandvik Coromant och Forsmarks 
kraftgrupp.

Se   till branscher är fl est i kommunen sysselsa  a 
med tillverkning och utvinning, följt av arbete med 
vård och omsorg och därnäst av arbete med energi-
försörjning. 

Antalet sysselsa  a inom tillverkning och utvinning 
har minskat i samband med fi nanskrisen under 
2008. En viss återhämtning har ske   sedan dess, 
men inte till sysselsä  ningsnivåerna för krisen.

I Östhammars kommun är det cirka 7 400 personer 
som bor och arbetar inom kommunen. Det fi nns 
också inpendling till arbetsplatserna, med drygt 
2 000 personer, och utpendling till arbeten i andra 
kommuner, cirka 3 000 personer. Utpendlingen är 

25%
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Grundskola eller liknande Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning
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större än inpendlingen, vilket indikerar a   invå-
narna i Östhammars kommun är beroende av fl er 
arbetsmarknader än den lokala. 

Samtliga branscher i den lokala arbetsmarknaden 
kommer få stora rekryteringsbehov de närmsta 

II  •  KOMMUNEN IDAG

åren. Många har behov av a   nyanställa redan idag. 
Framförallt är det brist på högskoleutbildade. Det 
är därför troligt a   pendling kommer vara fortsa   
viktigt i kommunen.

Kommunen berörs av fl era projekt som förvän-

ANTAL ARBETARE FÖRDELAT PÅ BRANSCH I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2019
tas skapa tillväxt och ännu fl er arbetstillfällen 
inom de närmaste 20 åren: en farledsfördjupning 
i Hargshamn och e   slutförvar för använt kärn-
bränsle i Forsmark är de största projekten. Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) fi ck under januari 
2022 tillstånd för utbyggnad av e   slutförvar för 
använt kärnbränsle vilket innebär arbetstillfällen 
för uppska  ningsvis 250 personer under driftske-
det. Under 2014 lämnade SKB in en ansökan om 
tillstånd a   bygga ut det befi ntliga slutförvaret för 
låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) som 
ligger i Forsmark och de  a godkändes av regering-
en under slutet av 2021. Även här är det framförallt 
byggnation och driftsä  ning som kommer a   kräva 
arbetskraft.

BOENDE

Det fi nns ungefär 10 500 permanentbostäder i 
Östhammars kommun. Merparten av hushållen i 
kommunen äger sin egen bostad. Ungefär 32 procent 
av bostäderna ägs inte av hushållet. Den kommuna-
la bostadsstiftelsen Östhammarshem äger de fl esta 
av hyresrä  erna som fi nns på bostadsmarknaden. 
Det fi nns också e   antal bostadsrä  sföreningar i de 
fem större tätorterna. 

Den höga andelen hushåll som äger sin bostad gör 
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SAMHÄLLSSERVICE

Östhammars kommuns socialnämnd erbjuder 
genom sin socialtjänst e   socialt skyddsnät för 
kommuninvånarna. Individer och familjer som av 
olika skäl hamnat i socialt eller ekonomiskt svåra 
situationer har möjlighet a   erhålla ekonomiskt 
bistånd, barn- och ungdomsvård, missbrukarvård 
och familjebehandling.

Socialnämnden tillhandahåller också vård och 
omsorg för personer som av ålder eller andra skäl 
har nedsa   förmåga a   hantera si   vardagsliv. Kom-
munen ansvarar för a   tillse a   det fi nns vård och 
omsorgsboenden, för de personer som har behov 
av de  a. Beslut fa  as enligt socialtjänstlagen eller 
lagen om stöd och service, innan e   erbjudande kan 
ges till den enskilde. Särskilda boenden för äldre 

fi nns i Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar och 
Öregrund. Särskilda boenden, servicebostad och 
kor  idsvistelse enligt lag om stöd och service fi nns i 
Östhammar och i Österbybruk.

Människor som önskar bo kvar i si   eget hem trots 
funktionsvariationer eller sjukdom har tillgång till 
hemsjukvård och hemtjänst. På vårdcentrum i Öst-
hammar bedriver både landstinget och kommunen 
verksamhet, bland annat en gemensam närvårdsen-
het. Som hemtjänstbrukare har du i Östhammars 
kommun möjlighet a   välja mellan privata utförare 
eller kommunal utförare, om det fi nns privata alter-
nativ i kommunedelen du bor. Äldre som utny  jar 
si   delårsboende i kommunen kan behöva använda 
samhällsservice såsom sjukvård, hemtjänst m.m.

Förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) fi nns i alla större tätorter. Fler än  
1 000 barn har plats på förskolor eller i pedagogisk 
omsorg. Föräldrar som arbetar eller studerar och 
ansöker om barnomsorg ska få e   erbjudande om 
plats för sina barn inom fyra månader.

I Österbybruk fi nns en fritidsgård och Östhammar 
erbjuder fritidsverksamhet för personer med funk-
tionsvariationer.

Drygt 2 400 elever går för närvarande i någon 
av kommunens grundskolor. Skolorna i Alunda, 

a   omfl y  ningen blir lägre än om marknaden hade 
präglats av höga andelar hyresrä  er.

Översiktsplanen gör inte e   ställnignstagande kring 
vilken ägandeform eller vilken bostadstyp som 
Östhammars kommun ska prioritera vid nyexplo-
atering. Däremot ges riktlinjer för varje område 
som föreslås för bostadsbebyggelse. Om e   enskilt 
område enligt kommunen är mer lämpad för en viss 
bostadstyp än en annan nämns det i riktlinjerna 
specifi kt för just den platsen. Samma princip gäller 
för olika ägandeformer.

Viktiga boendekvaliteter i Östhammars kommun är 
närheten till kust och fi na naturområden, men också 
till kulturhistoriskt intressanta miljöer både inom 
tätorterna och på landsbygden. Utpekade områden 
för bostadsbebyggelse i översiktsplanen är på platser 
som tar tillvara på dessa kvaliteter, inte på bekost-
nad av kvaliteterna.
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Gimo, Österbybruk och Östhammar har elever 
från förskoleklass till årskurs 9. Det fi nns också en 
grundsärskola i Gimo. Öregrunds skola har elever 
från förskoleklass till årskurs 6 och Ekeby har elever 
från förskoleklass upp till årskurs 3.

På gymnasienivå fi nns tre olika skolor med lite olika 
inriktning: Bruksgymnasiet i Gimo är den kommu-
nala gymnasieskolan med e   bredare utbud av stu-
dieprogram. I Gimo fi nns också Wilhelm Haglunds 
gymnasium, e   fristående industritekniskt gymna-
sium med inriktning på produkt- och maskinteknik 
och med kopplingar till Sandvik Coromant AB. 
Va  enfallgymnasiet, tidigare Forsmarks skola, har 
sina rö  er i energibranschen. Under åren 1987-2020 
ägdes och drevs skolan av Forsmarks Kraftgrupp AB 
(FKA) med Östhammars kommun som huvudman. 
Idag ingår Va  enfallgymnasiet i en koncern tillsam-
mans med y  erligare tre teknikgymnasier. Va  en-
fallgymnasiet har fortfarande en aktiv koppling 
till energisektorn genom e   betydande stöd från 
Va  enfallkoncernen och som borgar för a   kurs-
material och utbildning ständigt kan hållas aktuell.
Vuxenutbildning erbjuds i e   särskilt studiecentrum 
i Gimo. På plats fi nns kurser på grundläggande samt 
gymnasial nivå, yrkesutbildningar, svenska för in-
vandrare och Komvux som särskild utbildning. Som 
komplement till studier på plats fi nns distansutbild-
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ningar med avtalade aktörer. 

I alla större tätorter fi nns e   bibliotek. Biblioteket i 
Östhammar fungerar som huvudbibliotek. Det fi nns 
också många sport- och fritidsanläggningar, både i 

Östhammars kulturhus, Storbrunn. Foto: Magnus Degerman

tätorterna och på landsbygden.
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Östhammars kommun är en del av den expansiva 
region som består av Uppsala, Stockholm och Mälar-
dalen. Stockholm och Uppsala är kommunikations-
mässigt tä   sammanlänkade och har i stor utsträck-
ning en gemensam arbetsmarknad. Samma gäller 
många av städerna i Mälardalen som lä   kan nås 
med tåg och buss från både Uppsala och Stockholm. 

Stockholms län räknar med en befolkningstillväxt 
på cirka 400 000 invånare under perioden 2020-2040. 
Uppsala län antas växa med cirka 150 000 personer 
under samma period. Expansionen i regionen för-
väntas spilla över mot ”y  erkanterna”.

Östhammars kommun har under den senaste 
tioårsperioden haft en svag befolkningsutveckling, 
vilket både kan förklaras av åldersfördelningen i 
kommunen, men också av brister i den regionala 
infrastrukturen. Östhammars kommun saknar 
järnvägsförbindelser och har haft en förhållandevis 
låg vägstandard på viktiga vägar. De  a gäller såväl 
kopplingarna mot Uppsala-Stockholm-Mälardalen 
som kopplingarna mot Gävle och mot Norrtälje. 
Men den snabba utvecklingen i regionen innebär 
potentiella möjligheter a   locka nya invånare.

Uppsala läns kommuner och landsting samver-
kar kring viktiga regionala frågor genom region 
Uppsala. Samarbetet konkretiseras bland annat i en 

regional utvecklingsstrategi, en länstransportplan, 
det regionala trafi kförsörjningsprogrammet och en 
regional klimatanpassningsplan.

Östhammars kommun fi nns även med i regionala 
sammanhang som inkluderar Stockholm och Mä-
lardalen, bland annat i den storregionala planering 
som presenteras i Regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen och i den regionala utveck-
lingsplanen för Stockholms kust och skärgård. Där 
pekas Hargshamn ut som betydelsefull för godstra-
fi ken i östra Mellansverige.

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

En utvecklingsstrategi (RUS) har tagits fram av 
Region Uppsala för a   beskriva vad kommuner och 
region vill åstadkomma tillsammans med andra 
aktörer i länet. Den innehåller visioner och mål som 
lägger grunden för utvecklingsarbetet i länet på 
längre sikt. Utvecklingsstrategin fungerar även som 
en länsstrategi för Agenda 2030. Strategin vänder sig 
till personer och organisationer som vill vara med 
och påverka regionens långsiktiga utveckling. Den 
är styrande för aktörer på nationell och regional 
nivå, stödjande för dem som verkar på kommunal 
och lokal nivå och inspirerande för dem som fi nns i 
näringslivet och den ideella sektorn.

Roll i regionen

II  •  KOMMUNEN IDAG
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Strategin ingår i en struktur av styr- och policydo-
kument som är sammankopplade med EU:s strategi 
”Europa 2020” från juni 2010. Europa 2020 ger över-
gripande vägledning, med en ”strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla”. Strategin innefa  ar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, 
social och ekologisk. Den innehåller tre övergripan-
de mål som i den regionala utvecklingsstrategin 
u  olkats till:

•  En region för alla lyfter fram hur e   samhälle 
format efter människan ger e   go   liv, med 
öppna och inkluderande miljöer.

Regional utvecklingsstrategi
och Agenda 2030-strategi
för Uppsala län

Regional utvecklingsstrategi

• En hållbart 
växande region 
fokuserar på 
samhällsutveck-
lingen i Uppsala 
län, dess natur 
och livsmiljöer 
och förhållandet 
till omkringlig-
gande län.

• En nyskapande 
region tar fasta 
på betydelsen av 
e   livskraftigt 

näringsliv och civilsamhälle samt förmågan till 
utmaningsdriven innovation hos företag och 
organisationer. 

RUS lyfter bland annat fram målnoder och stråk där 
det fi nns regionala samband för kommunikation och 
tillgänglighet, och orter i regionen där det fi nns för-
utsä  ningar för hållbar tillväxt och goda livsvillkor..

LÄNSTRANSPORTPLAN

Länstransportplanen för perioden 2018-2029 kon-
kretiserar hur kommunerna och landstinget vill 
utveckla det regionala transportsystemet för a   nå 
vision och mål i den regionala utvecklingsstrategin. 
Åtgärdsplanen redovisar en ombyggnad av länsväg 
288 på sträckan Gimo–Börstil som en viktig investe-
ring för hela regionen. Region Uppsala samordnar 
arbetet som genomförs på uppdrag av staten och 
regeringen i samverkan med Trafi kverket, landsting-
et, angränsande län och länets kommuner.

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Regionen är från och med 2012 regional kollektiv-
trafi kmyndighet i Uppsala län och ansvarar genom 
kollektivtrafi knämnden för det regionala trafi kför-
sörjningsprogrammet. Programmet har en målho-

1

Länsplan för regional  
transportinfrastruktur  
i Uppsala län 2018–2029

regionuppsala.se

Länstransportplan 2018-
2029

risont som sträcker sig fram till 2030. Syftet är a   
beskriva vad som krävs för a   kollektivtrafi ken på 
bästa sä   ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling.

Bedömningar av framtida behov och utbud görs i 
programmet på en generell nivå och utifrån viktiga 
funktioner. Programmet knyter även an till Agenda 
2030 (som knyter an till den regionala utvecklings-
strategin).

Mer konkreta strategier för trafi kens utveckling 
kommer a   tas fram. Programmet konkretiseras 
också i verksamhets- och trafi kplaner för UL. Där 
omsä  s de långsiktiga intentionerna och målen i 
årlig verksamhet.

Regionalt trafik- 
försörjningsprogram 
för Uppsala län, 
2020–2030

Trafi kförsörjningsprogram 
2020-2030

https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/regional-utveckling/samverkan-inom-regional-utveckling/infrastruktur/lansplan-u-a-lan_2018-2029.pdf
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/kollektivtrafik/regionalt-trafikforsorjningsprogram-for-uppsala-lan-2020-2030-.pdf
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i stort följer baslinjen. Kommungränsen i havet 
går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från 
baslinjen. 

I den här översiktsplanen har havsplanen utgjort en 
del av underlaget till den föreslagna va  enanvänd-
ningen i områden där de två planerna överlappar 
(området från baslinjen ut till kommungränsen). 
I de  a överlappande område har inga avsteg från 
havsplanen gjorts.

Östhammars kommun omfa  as av havsplaneområ-
det för bo  niska viken.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Det fi nns många frågor som har betydelse för mer 
än en kommun, men kanske inte för hela regionen. 
Exempel på områden där mellankommunala sam-
arbeten kan vara särskilt viktiga är räddningstjänst 
och säkerhetsfrågor. Östhammars kommun har e   
etablerat samarbete om räddningstjänst med Uppsa-
la och Tierps kommun.

Det fi nns också e   antal andra frågor som kan skapa 
behov av dialog över kommungränser. Det gäller 
exempelvis storskaliga tekniska anläggningar som 
vindkraftverk, telemaster och kraftledningar som 
kan påverka landskapskaraktären även i grannkom-

Handlingsplan för 
klimatanpassning

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATAN-
PASSNING

Syftet med handlingsplanen är a   identifi era de 
områden och verksamheter i Uppsala län som är 
sårbara för klimatförändringar och extrema vädersi-
tuationer i e   100-årsperspektiv.

Arbetet med handlingsplanen innebar en fördjup-
ning på kommunnivå. Avsikten var också a   ge en 
sammanfa  ande bild av vad vi vet idag om risker 
som kan förknippas med klimatförändringar och 
inom vilka sektorer det fi nns kunskapsluckor. 
Tanken är a   länets kommuner ska kunna gå vidare 
med a   bedöma inom vilka områden det behövs 
fördjupade analyser eller åtgärdsförslag. Redan idag 
måste samhällsplaneringen anpassas till de potenti-
ella risker som en klimatförändring skapar.

HAVSPLANERING

Havsplanerna ska bidra till a   god miljöstatus i 
havsmiljön nås och upprä  hålls och a   havets resur-
ser används hållbart så a   havsanknutna näringar 
kan utvecklas. Havsplanerna tas fram av Havs- och 
va  enmyndigheten och beslutas av regeringen. 
Förslagen till havsplaner är ännu inte beslutade av 
regeringen men bör ändå användas som underlag i 
kommunernas översiktsplanering.

Havsplanen består av kartor och ställningstaganden 
om hur havet ska ny  jas, skyddas och förvaltas och 
vilka samhällsintressen som ska uppmärksammas. 
Havsplanen visar den mest lämpliga användning-
en av havet i olika områden. Havsplanering kan 
förebygga och lösa konfl ikter, och samordna mellan 
olika intressen; till exempel sjöfart, fi ske, turism, 
försvar och materialutvinning.

Havsplanen omfa  ar Sveriges havsområden, terri-
torialhavet och ekonomisk zon, men inte området 
närmast kusten. Planeringen av kusten sker genom 
kommunernas översiktsplanering. Däremot fi nns 
en viss överlappning mellan havsplan och över-
siktsplan, eftersom översiktsplanen ska planlägga 
hela vägen till kommungränsen medan havsplanen 

Havsplan
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https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e59fa/1526554411964/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-i-uppsala-lan-del1.pdf
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsplanering/havsplaner.html
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munerna. Täckningsgraden i mobilnätet är e   annat 
exempel, liksom utvecklingen av handelsområden 
med stormarknader. E   ny  , större handelsområde 
kan påverka handel och resmönster i andra kommu-
ner.

Även åtgärder som kan påverka va  enkvalitet, 
fl öden med mera berör även andra kommuner. 
Va  enförvaltningen förutsä  er a   invånare och 
organisationer samarbetar, oavse   administrativa 
gränser. Samma krav gäller annan miljöpåverkan av 
större omfa  ning. E   exempel är processen kring en 
etablering av e   slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark – det är e   projekt som har nationell bety-
delse, men får eff ekter på såväl regional, kommunal 
som mellankommunal nivå.

När det gäller vallonbruken, kust och skärgård, 
friluftsvärden, större idro  sanläggningar, tätorts-
strukturer och kommunikationer har Östhammars 
kommun intressen gemensamma med Uppsala, 
Norrtälje och/eller Tierps kommuner. 

Den nya överföringsledningen för dricksva  en 
mellan Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk 
och Alunda är e   bra exmepel på mellankommunala 
frågor. De  a samarbete kommer leda till mer och 
bä  re va  en för invånare i Österbybruk och Alunda 
i framtiden. 

II  •  KOMMUNEN IDAG
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Agenda 2030
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling syftar till a   skapa en hållbar utveck-
ling. En hållbar utveckling innebär a   vi tillgodoser 
dagens behov utan a   äventyra kommande gener-
ationers möjlighet a   tillfredsställa sina behov. Det 
innebär a   vi måste leva på e   sä   idag som innebär 
a   framtida generationer ska kunna ha samma 
möjligheter som vi. De tre dimensionerna av hållbar 
utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgång-
spunkt i framtagandet av de globala målen och är 
också dimensioner som en samhällsplanering och 
kommunal översiktsplanering ska ta hänsyn till. Det 
är delvis frågor som redan tidigare i kommunens 
planering hanterats via Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken, men de globala målen styr mot e   bre-
dare perspektiv där social och ekonomisk hållbarhet 
får tydligare plats.

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, 
vi har e   gemensamt ansvar för a   uppnå målen 
till år 2030. Det krävs engagemang från regeringen, 
kommuner, regioner, akademin, näringsliv och civil-
samhället. De  a är den första planen som inkluderar 
alla världens länder och Agenda 2030 förutsä  er a   
förändringar sker på både nationell och lokal nivå. 
Agenda 2030 och de globala målen är inget juridiskt 
bindande dokument utan ska fungera som vägle-

dande i vår samhällsutveckling och planering.

I Östhammars kommun arbetar vi mot a   vara 
en hållbar kommun som är e   av våra fyra inrikt-
ningsområden beslutade av kommunfullmäktige. 
Det betyder a   vi arbetar med ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet som styrtal. E   annat sä   
a   styra vilka delar som är särskilt viktiga i kom-

munens hållbarhetsarbete är de hållbarhetslöften 
kommunfullmäktige antagit i de tre första

delprogrammen i Färdplan mot e   hållbart län. De 
tre första delprogrammen är Minskad klimatpåver-
kan, Ekosystem och biologisk mångfald och Va  en. 
De antagna hållbarhetslöftena är aktiviteter som 
olika delar av kommunen ska genomföra under 

De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: regeringskansliet/FN
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varje delprograms fyrårsperiod. 

Y  erligare e   delprogram med hållbarhetslöften 
ska tas fram under 2022, då med fokus på Samhäll-
sutveckling. Dessa hållbarhetslöften har fokus på 
de ekologiska delarna av hållbarhet. Motsvarande 
arbete inom social hållbarhet fi nns bl.a. i länets 
gemensamma arbete med Hälsa, trygghet och goda 
livsvillkor i socioekonomiskt utsa  a områden.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) funger-
ar även som en länsstrategi för Agenda 2030. Med 
en strategi som fyller rollen som både utveck-
lingsstrategi och Agenda 2030-strategi för länet 
ges en samlad grund för a   fortsa   förstärka och 
fördjupa det gemensamma arbetet för regional håll-
bar utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin 
förhåller sig och bidrar till de nationella mål genom 
vilka Sverige som nation ska genomföra Agenda 
2030. Nationella mål om folkhälsa, boende och byg-
gande, klimat, kulturmiljö, jämställdhet, friluftsliv 
samt de europeiska och nationella transportpolitiska 
målen ger sammanhang och kraft till länets priorit-
eringar och insatser. E   särskilt fokus ligger på a   
strategin ska ge grund för insatser som säkrar länets 
bidrag till uppfyllelse av Parisavtalets mål om kli-
matet och de nationella klimatmålen, i enlighet med 
det klimatpolitiska ramverket.

Kommunens planering och utveckling ska i och med 
de kommunala, regionala och nationella åtagandena 
inom Agenda 2030 och hållbar utveckling, alltid se 
till a   i exploateringsprojekt, samhällsplaneringen 
och övrig utveckling undersöka, analysera och 
bedöma påverkan på de tre olika perspektiven – 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Avvägn-
ingar ska göras så a   de tre perspektiven påverkas 
negativt i så liten utsträckning som möjligt och 
positivt i så stor utsträckning som möjligt. Långsik-
tighet och nästa generations möjligheter a   använda 
befi ntliga resurser ska alltid fi nnas med i bedömnin-
gen.
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Huvuddragen i kommunens syn på framtida mark- 
och va  enanvändning redovisas i kartan Framtida 
mark- och va  enanvändning. Den utgår från kom-
munens vision, övergripande mål och utvecklings-
strategier. En viktig utgångspunkt är a   den mång-
fald av värden som fi nns i kommunen ska utvecklas 
på e   hållbart och balanserat sä  , i linje med viktiga 
nationella och regionala mål för samhällsutveck-
lingen, exempelvis miljökvalitetsmålen och målen 
för folkhälsa, jämställdhet och integration.

Bebyggelsen ska av hållbarhetsskäl i första hand 
utvecklas genom förtätning av befi ntliga bebyg-
gelsegrupper. Avsikten är a   funktionsblandad 
bebyggelse ska utvecklas i serviceorterna, markera-
de med kartbeteckningen S, se sid 35 och i mindre 
tätorter och småorter, BT. En viktig uppgift för 
kommunen är a   skapa planberedskap och erbjuda 
e   bre   utbud av tomter för boende och verksam-
heter. Planarbetet ska prioriteras till de serviceorter 
där efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler 
är störst.

Även på landsbygden, kartbeteckning L, ska ny 
bebyggelse i första hand utvecklas i anslutning till 
befi ntliga bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska 
tas till de areella näringarna och det måste gå a   
lösa va  en- och avloppsfrågor på e   långsiktigt 
hållbart sä  . Tätortsnära landsbygdsområden där 

kommunala va  en- och avloppslösningar i första 
hand ska övervägas vid fortsa   utveckling redovisas 
med kartbeteckningen LT. Landsbygdsområdet har i 
övrigt delats in i tre olika bygder baserat på geografi  
och kulturhistoria.

Kartbeteckningen LA avgränsar skogs- och bruks-
bygden där det fi nns stora skogsområden som 
brukas aktivt och mindre områden med småskaligt 
jordbruk. Dessa intressen ska prioriteras vid lov-
givning och tillståndsprövning så a   tillkommande 
byggnation inte begränsar möjligheterna a   bedriva 
jord- och skogsbruk.

LL markerar inlandets öppnare jordbruksbygd. Utö-
ver behovet av a   ta hänsyn till jord- och skogsbruk 
kan det här också fi nnas behov av a   ta särskild 
hänsyn till landskapskaraktären.

Annan särskild hänsyn krävs i landsbygdsområdet 
öster om väg 76 som innefa  ar e   riksintresse för 
de höga natur- och kulturmiljövärden som fi nns 
i kust- och skärgårdsområdet från Arkösund till 
Forsmark. Här får fritidsbebyggelse bara utvecklas 
som komple  eringar till befi ntlig fritidsbebyggelse, 
se vidare i 4 kap. 4§ miljöbalken. Kartan redovisar 
sammanhängande fritidshusområden där  enstaka 
komple  eringar kan tillåtas, BF.

För a   hålla kust- och skärgårdsområdet levande 

behövs visst utvecklingsutrymme för e   varierat 
utbud av helårsbostäder. LS betecknar den del av 
kustområdet där bebyggelseutveckling i första hand 
kan bli aktuell. Utvecklingen ska ske med hänsyn 
till områdets natur- och kulturmiljö värden och 
turismens och de areella näringarnas behov.

De delar i skärgårdsområdet som har beteckningen 
LF ingår även i e   riksintresseområde för naturvård. 
Här ska fritids- och rekreationsintressen prioriteras. 
En restriktiv hållning till ny bebyggelse ska till-
lämpas, undantag kan göras för enstaka allmänna 
anläggningar av betydelse för turism och friluftsliv.

De särskilda värdeområden för natur, fritid och kul-
turlandskap som pekas ut i mark- och va  enanvänd-
ningskartan, N, har stora natur-, kulturmiljö- och/
eller fritidsvärden. Ställningstaganden till förändrad 
mark- och va  enanvändning i dessa områden ska 
ta särskild hänsyn till, och underordnas beskrivna 
värden.

Kartan pekar också ut områden där bostäder inte 
ska byggas. De är avsedda för utveckling av omgiv-
ningspåverkande industrier, VI, storskaligt vind-
bruk, VV, och störande och ytkrävande fritidsverk-
samheter, VF. Vissa omges av skyddsområden, VS, 
där bostäder inte heller får byggas.

Avgränsningarna på kartan är inte exakta. Syf-

Framtid



35



36

Viktiga lagar för planeringen 
MILJÖBALKEN (MB)

Miljöbalken slår vakt om miljön och innehåller allmänna hänsynsregler, bestämmelser för hushållning med mark och vatten, miljökva-

litetsnormer och regler som ska skydda miljön och människors hälsa. Det är en mycket viktig ramlag.

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

Plan- och bygglagen, PBL, är en lag som mer i detalj reglerar bebyggelseutvecklingen. PBL ska samordnas med miljöbalken men också 

med regler i andra lagar. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Vid prövning enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till:

• Natur- och kulturvärden.

• Miljö- och klimataspekter.

• Mellankommunala och regionala förhållanden. 

Prövningen ska främja: 

• En lämplig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

• En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

• En långsiktigt god hushållning med mark, va  en, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.

• En god ekonomisk tillväxt och en eff ektiv konkurrens.

• Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

E   antal andra lagar tillämpas också i den fysiska planeringen, bland annat kulturmiljölagen och väglagen. Planeringen 
ska dessutom bidra till a   uppfylla viktiga nationella, regionala och kommunala mål.

tet är a   redovisa kommunens övergripande syn 
på framtida mark- och va  enanvändning. På sid 
38-159 redovisas mer i detalj kommunens syn på 
utvecklingen inom olika geografi ska och tematiska 
områden.
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Kommunens intentioner
Kommunens uppfa  ning kring vad som krävs för a   
få till stånd en utveckling i linje med egna visioner 
och nationella, regionala och lokala mål benämns 
som utvecklingsstrategier. De sammanfa  as i 
punktform - Strategier i sammanfa  ning. Avsikten 
är a   tydliggöra kommunens intentioner för fortsa   
planering och kommande beslut. 

De generella krav på byggande och verksamheter 
som fi nns i miljöbalken, plan- och bygglagen med 
fl era lagar sä  er ramarna för alla beslut. Mark- och 
va  enområden ska användas för det eller de ända-
mål som de är mest lämpade för, med hänsyn till 
beskaff enhet, läge och behov. 

Bedömningarna ska göras med utgångspunkt från 
det enskilda fallet. I de fall kommunen lagt fast 
en praxis eller en tydlig prioriteringsordning vid 
lagtillämpningen redovisas de  a som kommunens 
tillämpning i anslutning till sammanfa  ningar av 
centrala lagrum i kapitel III och IV. 

Intentionen är a   alla beslut ska resultera i en god 
hushållning och vara i linje med viktiga nationella 
och regionala mål. De  a innebär bland annat a   
kommunen kommer a   slå vakt om de riksintres-
sen och övriga allmänna intressen som redovisas i 
kapitel IV.
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Bebyggelseutveckling

Bostäder
Trots a   befolkningsutvecklingen varit låg råder 
bostadsbrist i vissa delar av kom munen och för 
vissa bostadstyper. Huvuddelen av bostäderna i 
Östhammars kommun fi nns i småhus och villor. 
Det råder brist på andra bo endetyper för a   främja 
fungerande fl y  kedjor. Efterfrågan på permanentbo-
städer är för närvarande störst i Alunda, Östhammar 
och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är 
efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrå gan 
på åretruntbostäder. 

I e   arbete med bostadsförsörjningsfrågor för 

 Östhammars kommun (2012) redovisas tre olika 
utvecklingsscenarier. I lägsta scenariot mins kar folk-
mängden med 700 personer, medan den i det högsta 
scenariot ökar med över 4 000 personer fram till 
2030. Sammantaget visar de olika scenarierna vilket 
spann som Östhammars kommun behöver hantera i 
sin planering för framtida bebyggelseutveckling.

Kommunal mark och detaljplaner som ger utrymme 
för verksamheter fi nns i samtliga tät orter, men kom-
ple  eringar kan behövas. I några fall skapar redan 
etablerade verksamheter med omgivningspåverkan 
hinder för fortsa   utveck ling i a  raktiva boendelä-
gen.

2018 antog riksdagen nationella mål för gestaltad 
livsmiljö. Politiken tar e   helhetsgrepp om arbetet 
med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad 
nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår 
fast a   arkitektur, form, design, konst och kulturarv 
har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom 
den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i 
deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbe-
fi nnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, 
ses som e   sammanhållet område där alla dessa 
perspektiv samspelar och berikar varandra.

All bebyggelse tar mark i anspråk och det är därför 
man har en översiktsplan. All mark är också vär-
defull på något vis. För livsmedelsförsörjningen 
är åkermark av högsta dignitet medan den för den 
biologiska mångfalden har spelat ut sin roll. En 
barrskog på moränmark i Norduppland kan försörja 
1-3 människor med livsmedel per km2 medan en 
km2 åkermark i samma region försörjer 300-400 
människor. Med den befolkningsökning världen har 
samtidigt som den odlingsbara arealen minska är 
även bevarande av vår lokala åkermark mycket vik-
tig. För skogsmark är det tvärtom, den är tämligen 
oviktig för livsmedelsförsörjning men avgörande för 
biologisk mångfald. Men det är också skillnad på 
skog och skog. En ekskog kan vara hundrafalt artri-
kare än en barrskog på moränmark. Det avspeglar 

MÅLBILD 2040

Befolkningen i Östhammars kommun har ökat med mellan 500–1 000 personer. Bebyggelsen har en  
genomtänkt struktur och gestaltning. De fem serviceorterna har utvecklats utifrån sina förutsä  ningar, 
med funktionsblandad bebyggelse. Miljöstörande verksamheter har separerats från bostadsbebyggelse, 
med undantag för samhällsviktiga funktioner.

Serviceorterna står för e   basutbud av service till sina invånare och omkringliggande landsbygd. Verk-
samheter som kräver e   större befolkningsunderlag har koncentrerats till den ort som har bäst förutsä  -
ningar a   serva hela kommunen. 

På landsbygden har noder med tätare bebyggelse skapats längs de starka kollektivtrafi kstråken, genom 
komple  ering av befi ntlig bebyggelse.
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sig också i a   den produktiva europeiska åkermar-
ken en gång varit lövskogstäckt. De artrika lövskog-
arna är numera mycket få i Sverige norr om Skåne 
och det är viktigt a   de inte byggs bort.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Ny bebyggelse, oavse   bostäder, industri eller in-
frastruktur bör i första hand ske på barrskogsmark 
med må  liga naturvärden och i den mån det går 
undvikas i lövskogar och på jordbruksmark inklusi-
ve ängar och hagar.

Det måste fi nnas bostäder och plats för verk-
samheter om Östhammars kommun ska kunna ut-
vecklas. Bostadsutbudet behöver anpassas till behov 
och efterfrågan. De  a blir än viktigare om kommu-
nen ska vara del av befolknings expansionen i Mä-
lardalsområdet. Det måste fi nnas tillgång till goda 
boendemiljöer för alla kategorier av människor, i 
alla inkomstlägen och med olika grader av fysisk 
förmåga för a   målet om en god bebyggd miljö ska 
kunna uppnås. 

Grupper av invånare som ofta bor i lägenhet är till 
exempel unga människor som etablerar si   första 
boende, infl y  are och äldre som inte läng re orkar 
eller vill underhålla sin egen bostad. Det fi nns även 

människor som av ekonomiska eller praktiska skäl 
vill slippa köpa eller själv ansvara för underhållet av 
sin bostad.

För a   locka nya invånare och få igång fl y   kedjor 
behövs balans i utbudet av bostadstyper. Om vissa 
typer av bostäder saknas blir exempel vis äldre kvar 
i villor som annars skulle kunna bli tillgängliga för 
unga människor eller andra som vill gå vidare i en 
fl y  kedja.

Det här visar a   Östhammars kommun behöver 
arbeta med en mycket aktiv bostadsplanering. 
Utbud och behov behöver regelbundet inven teras 
och analyseras eftersom det är svårt a   förutsäga 
befolkningsutvecklingen. Lokalförsörjningsplanen 
för omsorg har som exempel pekat ut e   behov av 
a   se över framtida behov för fl era olika typer av 
omsorgsboenden. Denna typ av befolkningsutveck-
ling och behov behöver följas noga. Vissa typer av 
boenden kan behöva upprä  as av privata aktörer 
och samverkan eller kravställande kan därför krävas 
i exploateringsprocesser. Viktigt är a   dessa typer 
av boenden förläggs i centrala lägen så långt det är 
möjligt.

Kommunen har siktet inställt på a   befolk ningen 
ska öka med cirka 200 invånare per år. Genom a   ta 
fram detaljplaner som kan ge en stabil tillgång på 

a  raktiva, byggklara tomter för boende och verk-
samheter i alla serviceorter skapas möjlighet a   
klara högre infl y  ningstal. 

Kommunens roll är a   identifi era behov, skapa plan-
beredskap och via den kommunala bostads stiftelsen 
Östhammarshem möta delar av den efterfrågan som 
gäller hyreslägenheter, service boenden och andra 
profi lboenden. Kommunen kan också köpa in och 
sedan anvisa och sälja mark för exploatering. 

Intentionen är a   jobba med en strategisk mark-
politik och bjuda in olika aktörer till samarbeten för 
a   genomföra projekt som tillfredsställer aktuell 
efterfrågan. Viktiga kommunala verk tyg är a   upp-
rä  a markanvisningsavtal eller exploateringsavtal. 
Kommunen har riktlinjer för sådana avtal.

Steget från en markanvisning till färdig be byggelse 
kan se ut på fl era sä  : E   byggföretag kan ta det ful-
la ansvaret för a   upprä  a en detaljplan och sedan 
bygga när den antagits.

Kommunen har också möjlighet a   på egen hand 
upprä  a detaljplaner. Det kan ha sina fördelar med 
tanke på a   bostadsmarknaderna i serviceorterna 
är förhållandevis små. Även specialboenden såsom 
till exempel LSS-boenden kan läggas på privat aktör 
a   byggas ut som en del av större exploatering för 
bostäder. 
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Detaljplaner med långsiktiga perspektiv och hög 
grad av fl exibilitet vad gäller bostadstyper möj liggör 
nybyggnation i etapper. Flera aktörer kan delta. Det 
kan skapa en större variation i utbudet av bostäder 
inom samma område. Är planerna fl exibla kan osål-
da tomter i e   villaområde exempelvis användas för 
a   bygga radhus eller fl erbostadshus, projekt som 
kan genomföras av små aktörer. Kommunen kan 
även arbeta med a   intressera lokala exploatörer a   
göra egna satsningar på landsbygden.

Utifrån dagens trender erbjuder Östhammars kom-
mun boendemiljöer som kan a  rahera många olika 
grupper. Småskaligheten i sig skapar trygghet vilket 
många upplever som a  raktivt. Boenden nära de 
stora kommuni kationsstråken där kollektivtrafi ken 
är tät kan vara av intresse för pendlare. 

I kust  och skärgårdsområdet kan deltidsboende i lä-
genheter och permanentbostäder utvecklas i befi nt-
liga bystrukturer. Strandtomter är a  rak tiva, men 
Östhammars kommun kommer fort sa   a   värna om 
en tillgänglig strandzon – e   stort gemensamt värde.

Erbjudanden som kan utvecklas y  erligare är livs-
stilsboenden med koppling till kust eller olika fri-
tidssysselsä  ningar. Det kan exempel vis handla om 
små gårdar med hästhållning på landsbygden, eller 
a  raktiva lägenheter nära båtplatser vid kusten. I 

småorter fi nns det möj lighet a   utveckla fl exibla 
boendelösningar och fl erbostadshus i mindre skala.

För a   utveckla orterna i en så hållbar riktning som 
möjligt med hänsyn till minskat bilberoende, barriä-
rer, närhet till olika typer av service samt anspråk på 
oexploaterad mark, behöver viss prioritering av ut-
byggnadsriktningar göras i de olika serviceorterna. 
I Alunda bör efter a   förtätning utförts, utveckling 
ske nordväst om väg 288 och i första hand utveckla 
områden närmast befi ntlig bebyggelse. I e   senare 
skede kan de områden öster om väg 288, området 
Foghammar stegvis börja byggas ut.

I Gimo ska efter förtätning större områden byggas ut 
västerut i första hand med hänsyn till a   bra kom-
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Planera för och skapa en stabil tillgång 
till a  raktiva, byggklara tomter i alla 
serviceorter, i en turordning anpassad 
till efterfrågan.

• Planera för e   varierat bostadsutbud 
som kan ge fungerande fl y  kedjor. Nya 
detalj planer bör ge möjlighet till både en  
och fl erbostadshus.

• Ta vara på lokala krafter för a   få in fl er 
aktörer på marknaden.

• På landsbygden ska ny bebyggelse i 
första hand etableras i anslutning till be-
fi ntliga bebyggelsegrupper längs starka 
kommunikationsstråk.

• Utveckla livsstilsboenden.

MÅL OCH DELPRECISERINGAR FÖR POLITIK-
OMRÅDET

Arkitektur, form och design ska bidra till e   
hållbart, jämlikt och mindre segregerat sam-
hälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, 
där alla ges goda förutsä  ningar a   påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det 
ska uppnås genom a  :

• hållbarhet och kvalitet inte underställs 
kortsiktiga ekonomiska överväganden,

• kunskap om arkitektur, form och design 
utvecklas och sprids,

• det off entliga agerar förebildligt,

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoris-
ka värden tas till vara och utvecklas,

• miljöer gestaltas för a   vara tillgängliga 
för alla, och

• samarbete och samverkan utvecklas, inom 
landet och internationellt.

munikationer fi nns. I andra hand ska områden längs 
med Gimodammen byggas ut. 

Öregrund ska förtätas där det går, men här har även 
det större bostadsområdet goda förutsä  ningar för 
tillgänglighet till kollektivtrafi k och med utveckling 
av viss service och GC-vägar fi nns goda möjligheter 
till e   hållbart bostadsområde. Området ska utveck-
las naturligt med start närmast tätorten och utåt 
och förtätning längs med väg 1100 bör utredas och 
exploateras innan de  a område byggs ut. 

Österbybruk har en tydlig riktning av utveckling-
en i nordöst om de centrala delarna och efter a   
förtätningsområden byggts ut. Bostadsområden ska 
som en naturlig del i utvecklingen fortsä  a närmast 
befi ntlig bebyggelse.

Östhammar ska i första hand utvecklas i de norra 
delarna efter a   de utpekade komple  eringsområ-
dena har byggts ut. Efter a   de norra delarna har 
byggts ut kan de större områdena i de södra delarna 
av Östhammar börja exploateras. Med fördel kan 
den södra infarten byggas ut innan exploatering 
sker.
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Industri- och verksamhetslo-
kaler (S, BT, VI, VS)
Tätorterna, S, BT, i Östhammars kommun har i stor 
utsträckning utvecklats med funk tionsblandad be-
byggelse, det vill säga en bland ning av bostäder och 
verksamhetslokaler. 

Särskilda industriområden med mindre och med-
elstora tillverkningsföretag fi nns i samtliga servi-
ceorter och i Hargshamn. Större industri områden 
för omgivningspåverkande verksam het fi nns runt 
Sandvik Coromant i Gimo, vid Dannemora gruva i 
Dannemora och runt de kärntekniska anläggningar-
na i Forsmark.

Kommunal mark och detaljplaner som ger utrymme 
för nya verksamheter fi nns också det i samtliga ser-
viceorter och Hargshamn. I Gimo bland annat vid 
Soldat Bångs väg och längs väg 288, i Österbybruk 
vid Ös och i Hargshamn inom befi ntliga detaljplaner 
för hamnområdet. Detaljplanelagda industriom-
råden i Alunda och Öregrund innehåller mindre 
markområden med begränsade utbyggnadsmöjlig-
heter.   

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Funktionsblandad bebyggelse minskar avstån den 
mellan bostäder, verksamheter och service, vilket 
bidrar till en hållbar utveckling och en god bebyggd 
miljö. A   utveckla funktions blandad bebyggelse är 
en inriktning kommunen har för avsikt a   hålla fast 
vid. För a   e   livskraftigt näringsliv ska kunna ut-
vecklas krävs planberedskap för nya verk samheter. 
Särskilda förutsä  ningar gäller för miljöstörande 
verksamheter. Industrier som ligger nära bostads-
områden kan ge störningar och omvänt så kan 
bostadsbebyggelsen begrän sa utvecklingsmöjlighe-
terna för en industri etablering. 

Kortsiktiga perspektiv baserade på behov och beslut 
har resulterat i a   det i dag fi nns sådana konfl ikter 
i tätorterna, och även risk för miljöstörningar från 
befi ntliga industrietableringar som kan påverka 
va  enförsörjningen. Det är problem som måste 
åtgärdas. 

Miljöstörande verksamhet ska separeras från 
blandbebyggelse, med undantag för samhällsviktiga 
funktioner såsom räddningstjänst och polismyn-
dighet. Skyddsavstånd till bostadsbe byggelse ska 
fastställas i detaljplan. För fram tiden fi nns det behov 
av nya industritomter i utvecklingsbara lägen. De 
bör ligga vid kommu nikationsstråken utanför servi-

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Separera miljöstörande verksamheter från funk-
tionsblandad bebyggelse.

• Planlägga industrimark med utveck lingsmöjligheter 
utanför serviceorterna, och reglera skyddsavstånd i 
planerna.

• Omlokalisera miljöstörande verksamhet från a  rak-
tiva boendelägen/handels områden. (se vidare från 
sid 185 om miljö, hälsa och säkerhet).
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Serviceorter (S)
FÖRUTSÄTTNINGAR

Östhammars kommun är en fl erkärnig kommun. 
Drygt 60 procent av invånarna bor i någon av de fem 
större tätorterna Alunda, Gimo, Öregrund, Öster-
bybruk och Östhammar. Ingen av dessa tätorter är 
tillräckligt stor för a   kunna erbjuda e   komple   
utbud av kommer siell och off entlig service, men 
målsä  ningen är a   fl erkärnigheten ska behållas. 
Tätorterna erbjuder olika boendekvaliteter som kan 
vidare utvecklas. E   bra serviceutbud kan säkras 
genom samverkan. 

Dessa fem större tätorter kommer i fortsä  ningen a   
kallas serviceorter. De redovisas med beteckningen 
S i kartan över framtida mark-  och va  enanvänd-
ning. Översiktsplanens intention är a   få till stånd 
en utveckling av blandad bebyggelse på dessa orter.

Nuläge, profi l och viktiga utvecklingsmöjlig heter i 
respektive serviceort beskrivs på sidorna 46 -103. För 
varje serviceort fi nns också en karta som redovisar 
befi ntlig bebyggelse, utrednings områden för fort-
sa   bebyggelseutveckling och grönområden med 
potential a   bidra till en sam manhållen grönstruk-
tur. Redovisade grönom råden (befi ntligt planlagt 
område med gröna värden/grönområden) innehåller 

sammansa  a värden, det vill säga en kombination 
av sociala värden, naturvärden och kulturvärden 
och korri dorer som kan binda samman sådana 
områden. Utöver dessa områden är grönstruktur 
inom befi ntlig bebyggelse viktigt för både biologisk 
mångfald, folkhälsa och som del av planeringen för 
en robust stad som kan hantera skyfall och över-
svämningar på e   bra sä  .

Sammantaget så äger Östhammars kommun en liten 
andel av markerna där det fi nns goda möjligheter 
a   exploatera i tätorterna. Därför är det viktigt för 
Östhammars kommun a   samverka med berörda 
markägare för a   tätorterna ska kunna växa och 
vara e   stöd för markägare i exploateringsprocessen. 

I respektive tätort är väl tilltagna markområden 
utpekade som potentiella utbyggnadsområden. 
De  a innebär inte per automatik a   alla områden 
byggs ut inom tidsramen för översiktsplanen, utan 
ger istället fl er möjligheter till områden a   utreda 
vidare i detaljplaneläggning. Kommunen är väl 
medveten om a   privata markägare har en viktig 
roll för utbyggnaden av bostäder och verksamheter i 
serviceorterna.

Även riksintressen för kulturmiljövården, va  en-
skyddsområden, utredningsområden för vägar 
och skyddsområden kring reningsverk (300 meter) 

ceorterna. 

Befi ntliga verksamheter som ligger olämpligt bör på 
sikt också fl y  as till bä  re lägen. Genom a   omloka-
lisera miljöstörande industrier från centrala delar av 
tätorterna kan a  raktiva lägen för bostäder, service 
och handel bli tillgängliga. Innan bostäder/handel 
kan etableras måste en säker hantering av potenti-
ella föroreningar genomföras genom utredning och 
sanering.

Yt-  och transportkrävande verksamheter bör loka-
liseras till lägen utanför tätort, nära bra godsnoder 
eller godsstråk. Uppställningsplats för transport av 
farligt gods bör anvisas längs utpekad väg för farligt 
gods, väg 292.

Kartan över framtida mark  och va  enanvänd ning 
reserverar mark för omgivningspåverkande verk-
samhet, VI vid Forsmarks kärnkraftverk, Danne-
mora, Hargshamn och mellan järnvägen och väg 
292 öster om Gimo. Vid Forsmarks kärn kraftsverk 
utpekas även e   skyddsområde, VS, nordväst om 
verksamhetsområdet. Vikten av a   det fi nns utveck-
lingsutrymme för de areella näringarna behandlas i 
avsni  et om jordbruksmark.
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MÅLBILD 2040

Serviceorternas a  raktivitet har förbä  rats och bruksorterna har utvecklats utifrån sin historiska poten-
tial. 

Östhammar är centrum för kommunens handel och administration. Flera nya tjänsteföretag har etablerat 
sig där. Öregrund är en serviceort med viktig funktion för kustområdet. Här har fl er företag med kopp-
ling till marinteknik och marinbiologi utvecklats. 

Alunda och Österbybruk är trivsamma serviceorter med goda kommunikationer. De har e   lite bredare 
utbud av boendetyper. Gimo har en tydlig roll som kommunens knutpunkt för skola och arbete. Vid 
Campus Gimo fi nns specialgymnasier med olika inriktningar. 

redovisas. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Med en tätortsstruktur på pärlband kan allt inte 
fi nnas överallt. Den kommersiella servicen kräver e   
visst befolkningsunderlag för a   löna sig. Alla for-
mer av off entlig service (kommunal och regionsdri-
ven) kan av kostnadsskäl inte heller fi nnas överallt. 
För a   få till stånd en god och hållbar utveckling 
måste ska  epengarna användas på e   klokt och 
kostnadseff ektivt sä  . 

Serviceorterna Alunda, Gimo, Öregrund, Öster-
bybruk och Östhammar kan betraktas som stads-
delar. Genom a   binda samman dem med goda 
kommunikationer kan orterna stödja  varandra och 
gemensamt upprä  hålla e    bredare serviceutbud 
för kommunen som helhet. 

Med bra kommunikationer kan även övriga tätor-
ter, småorter och landsbygden kopplas till, och få 
tillgång till basutbudet på en serviceort. Orter strax 
utanför kommungränsen kan också bidra med un-
derlag för handel, fritidsanlägg ningar och kollektiv-
trafi k. 

De olika delarna i kommunen a  raherar olika typer 
av människor. Genom a   ge service orterna en tydlig 
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profi l och e   tydligt uppdrag blir det lä  are a   mo-
tivera beslut som utgår från en helhet. Näringslivet 
och bostadsmarknaden kan få utrymme a   utveck-
las på orterna utifrån marknadens förutsä  ningar. 
Orternas profi ler kan tydliggöra de  a och skapa 
samsyn mellan olika aktörer. Då kan privat verk-
samhet som kräver e   större befolkningsunderlag 
koncentre ras till den ort som har bäst förutsä  ning-
ar. 

Även en del kommunala verksamheter behöver 
centraliseras till den ort som har bäst förutsä   ningar 
a   betjäna hela kommunen. Så är det redan idag 
och de  a behöver utvecklas vidare. Konkurrensen 

mellan orterna måste bytas mot gemenskap och 
samverkan. 

Tätorterna har vuxit fram under olika his toriska ske-
den. Det har inte alltid ske   med framförhållning, 
eller med tydliga strategier för centrumutveckling-
en. Vissa orter har fl era olika handelscentrum trots 
a   orten är relativt liten. I andra orter har centrum 
en utformning som inte skapar optimala förutsä  -
ningar för en levande handel. Det här är till nackdel 
för näringslivet.

Centrumområdena behöver utvecklas så a   
de blir tätare, kan erbjuda god service, och går a   nå 
med kollektivtrafi k eller via gång  och cykelvägar. 
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Orterna behöver växa inåt och bli tätare, med en 
lagom blandning av grönområden, handel, bostä-
der, kontor och mötesplatser i de centrala delarna. 
Lucktomter och tomma ytor i centrala lägen kan 
utny  jas bä  re, exempelvis för a   bygga fl erbostads-
hus i mindre skala. Småskaligt fl erbostadsbyggande 
kan också förverkligas i villaområden där det fi nns 
lämplig tillgång till obebyggda tomter. När nya 
bebyggelseområ den öppnas är det viktigt a   de 
utformas med god arkitektur som fångar upp ortens 
karak tär och historia. Det stärker ortens profi l och 
stadsbyggnadskvaliteter.

A   känna igen sig och ha tillgång till land märken 
som förklarar var man befi nner sig är exempel på 
sådant som kan göra a   en ort känns trygg. Vackra 
vyer, tilltalande stadsrum och  vägar som enkelt 
leder fram till viktiga mötes platser är exempel på 
andra saker som kan påverka om en plats känns 
trygg, tillgänglig och trivsam. Rutan med gestalt-
ningsråd sammanfa   ar aspekter som ska beaktas 
vid bebyggelseut vecklingen i service orter och 
tätorter.  

Viktigt är a   värna om allmänhetens tillgång till 
orternas sjöfronter i a  raktiva lägen. Även om det 
fi nns mycket grön mark så fi nns få ordnade om-
råden där närnaturen gjorts tillgänglig för alla, på 
lämpligt avstånd från bostaden. Sjötorget i Östham-

mar är e   exempel på hur park mark och närnatur 
kan utvecklas och göras mer tillgänglig. Tätorternas 
grönstrukturer kan stär kas och utvecklas med hjälp 
av parkprogram.

GESTALTNINGSRÅD

• Ge planering och arkitektur en framträdan-
de roll i orternas utveckling. 

• Skapa tydliga entréer till orterna.

• Slå vakt om och lyft fram landmärken som 
är viktiga för ortens identitet.

• Respektera och utveckla de olika bebyggel-
seområdenas särdrag.

• Precisera gestaltnings- och funktionskrav i 
tillkommande bebyggelse efter ortens mål.

• Beskriv alltid konsekvenserna av förtätning, 
omvandling eller nyexploatering för den 
befi ntliga miljön.

• Skapa kontakt med omgivningen genom a   
öppna siktlinjer mot vackra vyer (till exem-
pel sjöfronter eller omgivande landskap).

• Ge grönstruktur utrymme i planeringen av 
bebyggelse; Parker, trädgårdar, grönskande 
torg och gaturum som är väl planerade och 
utformade bidrar inte bara till hälsa och 
välbefi nnande utan också till social och 
ekologisk hållbarhet och naturens förmåga 
till återhämtning.

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Stärka serviceorternas roll i den lokala byg-
den och öka samarbetet orterna emellan för 
utökad service.

• Profi lera orterna och utveckla deras a  rak-
tiva värden. Småskaligheten och respektive 
orts karaktär ska tas till vara.

• Utveckla stadsbyggnadskvaliteterna ge nom 
a   komple  era inåt och avgränsa utåt.

• Skapa a  raktiva centrumområden med bred 
service och god kollektivtrafi k.

• Skapa en balanserad blandning av grön-
områden, mötesplatser och bebyggelse och 
utveckla ortens stadsbild.

• Binda samman viktiga målpunkter inom 
orten med gång  och cykelnät.

• Utveckla den sociala miljön med till-
gängliga och a  raktiva allmänna platser.
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Kartan för mark- och vattenanvändning
På kartan presenteras Östhammars kommuns syn 
på hur marken och vattnet i kommunens fem servi-
ceorter lämpligast används i framtiden.

Kartan kan ses i detalj under de olika kommunde-
larna som presenteras. 

Bostäder delas in i större områden och utvecklings-
områden. Båda kategorier lämpar sig för bostads-
ändamål, men lämplig exploateringsgrad skiljer sig 
mellan respektive kategori: de större områdena är 
lämpliga för mer exploatering än utvecklingsområ-
den.

Platser i kommunen som inte är markerade i kartan 

(inte tillhör någon kategori) ska i första hand använ-
das på samma sätt som idag: bostäder får tillkomma 
i områden som redan har bostäder, stora skogs-
bruksområden ska fortsatt användas för skogsbruk, 
och så vidare.

Ansökningar för att bygga enstaka bostadshus får 
bygglovsprövas respektive prövas för förhands-
besked utan att strida mot översiktsplanen, om 
ansökan gäller en plats som inte är markerad i 
översiktsplanens kartor. Översiktsplanen berör 
endast större förändringar och generella utveck-
lingsinriktningar.

Såhär vill Östhammars kommun a   marken och 
va  net i de fem serviceorterna används. Ställnings-
tagandet gäller tills kommunen antar en ny version 
av översiktsplanen. Användningarna presenteras på 
kartor på efterföljande sidor. 

För alla mark- och va  enanvändningar som an-
ge  s har kommunen gjort en bedömning av vilken 
användning som passar bäst på platsen. Har platsen 
t.ex. förutsä  ningar för anläggandet av bostäder 
eller för industri?

Bedömningen görs genom a   ta i beaktande de 
intressen som fi nns på platsen och den hänsyn 
som måste visas eller som bör visas (kapitel IV om 
hänsyn). Bedömningen görs också genom a   beakta 
de geografi ska förusä  ningarna - t.ex. undviks 
lågpunkter eftersom de löper risk a   översvämmas. 
Även mål och visioner som politiken i kommunen 
har u  ryckt påverkar bedömningen, varav e   är a   
kommunen ska växa med 200 personer varje år - då 
behövs utvecklingsområden för bostäder pekas ut. BOSTÄDER, STÖRRE OMRÅDEN

E   antal bostadsområden pekas ut i kartan för 
den framtida mark- och va  enanvändningen. En 
särskiljning görs mellan större bostadsområden och 
komple  erande bostadsbebyggelse.

Bostadsområden som klassas som större områden 
är inte förtätningsområden, utan är områden som 

lämpar sig för helt nya bostadsområden. När de-
taljplanering sker på platser som omfa  as av denna 
typ av användning är det lämpligt a   möjliggöra för 
bebyggelse i större skala än enstaka byggnader. Det 
kan också vara lämpligt a   i detaljplan möjliggöra 
för ny kommunal service inom dessa områden, som 
t.ex. olika typer av omsorgsboende eller specialbo-
ende samt förskola och skola. 
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Även lä  are service i privat regi, såsom handel, är 
ofta lämpligt som komplement till de större bostads-
områdena. Den huvudsakliga markanvändningen i 
dessa områden är dock alltid för bostadsändamål.

BOSTÄDER KOMPLETTERANDE

Områden som hör till denna kategori är mindre om-
råden i anslutning till befi ntlig bebyggelse. När om-
rådena exploateras ska det ske i liten grad och med 
hänsyn till omkringliggande befi ntlig bebyggelse.

Tillkommande bebyggelse i områdena kan i stor 
mån utny  ja befi ntlig infrastruktur och service, 
såsom vägar och förskolor. Även här kan olika typer 
av omsorgsboenden bli aktuella.

INDUSTRI OCH VERKSAMHETER

Områden i denna kategori lämpar sig för störande 
verksamheter och industrier. Även lä  are verksam-
heter såsom handel och kontor får anläggas inom 
dessa områden. Däremot är områdena ej lämpliga 
för bostadsändamål.

Om e   område i kategorin till exempel endast är 
lämpligt för kontor men inte för störande industri 
preciseras de  a tillsammans med en motivering i 

det berörda områdets områdesbeskrivning på kom-
mande sidor.

KORRIDORER FÖR INFRASTRUKTUR

Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 
komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt såsom 
vägar, cykelvägar, tekniska anläggningar.

REKREATIONSUTVECKLING

I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden. Syftet med kategorin är a   
identifi era platser som har stort rekreationsvärde, 
men där tillgängligheten eller användbarheten kan 
bli bä  re. Om e   område i denna kategori utvecklas 
ska det alltså ske med villkor a   platsens kvaliteter 
höjs.

Natur- och grönområden som enbart ska bevaras 
klassas ej i denna kategori. Sådana platser pekas ut i 
kategorin skyddsvärda områden.

SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN

Många platser i kommunen omfa  as redan idag av 

olika slags skydd, till exempel i form av riksintres-
sen eller naturreservat. I kategorin skyddsvärda 
områden är inte alla dessa områden med (se kapitel 
IV om hänsyn för befi ntliga intressen och skyddade 
områden). Den här kategorin syftar istället till a   
identifi era platser som kommunen ser e   behov av 
a   i framtiden skydda mot exploatering, eller platser 
där befi ntligt skydd behöver stärkas.

A   e   område i den här kategorin ska skyddas 
innebär inte i första hand a   de enskilda fysiska 
objekten inom respektive område ska skyddas och 
bevaras, om det inte u  ryckligen står så under om-
rådets beskrivning på kommande sidor. Det viktiga 
är ofta områdets funktion och hur det används, och 
a   skydda de kvaliteter och värden som området 
innehar.

DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN

Detaljplanelagda områden sedan tidigare där ingen 
ny utveckling föreslås. Gällande detaljplan bedöms 
vara i enlighet med kommunens intentioner.

ANDRA OMRÅDEN

Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. Den exakta användningen preci-
seras i områdesbeskrivningen.
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Alunda

På bostadsmarknaden i kommunen är Alunda en av orterna med högst efterfrågan. Flera nya utvecklingsområden för bostäder föreslås här 
i översiktsplanen.

Alunda är e   ungt samhälle. Orten delas i två delar 
av väg 288 och Kilbyån. De äldsta delarna av den 
moderna tätorten ligger på östra sidan av ån, i Fog-
hammar. Foghammars egnahems bebyggelsen kom 
till under perioden 1906 -1960. Den är tidstypisk med 
sina lummiga trädgårdar. Centrumbebyggelsen på 
andra sidan ån och väg 288 började ta form under 
1950- talet, i samband med den stora bebyggelseex-
pansion som inled des under 1940  och 1950- talet och 
som i princip pågå   sedan dess. 

Flerfamiljshusen fi nns framförallt runt centrum 
och busstationen. Resten av Alunda består av fl era 
olika villaområden och områden med gruppbyggda 
parhus. För närvarande växer Alunda främst genom 
planering som öppnar för både ny villabebyggelse 
och fl erbostadshus.

PROFIL

Alunda har en profi l som utpräglad boendeort, med 
goda kommunikationer i fl era väderstreck: inåt 
kommunen och utåt mot Uppsala och Arlanda. Här 
fi nns en del mindre verksamheter, men ingen tung 
industri.

Det fi nns e   bra basutbud av off entlig och kom-
mersiell service. Bland annat fi nns en livsmed-

elsbutik, apotek, folktandvård i ortens centrala delar 
och en vårdcentral planeras på Centrumvägen. Av 
kommunal service ligger skola (F -9), bibliotek samt 
sport - och idro  sanläggningar samlat. Förskolor, 
äldrebo ende och återvinningsanläggning fi nns på 
lite olika platser, men avstånden är inte så stora.

SÄRSKILDA VÄRDEN

Det omgivande odlingslandskapet är småskaligt och 
vackert, här fi nns många fi na vyer. Alunda fungera-
de tidigt som e   handelscentrum genom läget vid 
Olandsån. Det fi nns go   om fornmin nen i närom-
rådet. Kyrkan är från medeltiden och har varit nav i 
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det handelscentrum som senare utvecklades till e   
sockencentrum. Klockaregården från 1790- talet som 
ligger mi   emot kyrkan har bland annat använts 
som  sockenstuga.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER 

Alunda kyrka med omgivande miljö är e   viktigt 
landmärke och skapar en fi n entré mot väster. Det 
är en miljö värd a   bevara och lyfta fram. Det fi nns 
också möjlighet a   förstärka Alundas identitet som 
ung ort med nya land märken. 

Centrum, skolan, sporthallen, Landbadet och fot-
bollsplanerna är Alundas träff punkter. De här mö-
tesplatserna behöver kopplas ihop bä  re. Det fi nns 
också behov av a   y  erligare utveckla centrum.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Med sina goda kommunikationer fi nns det stora 
möjligheter för Alunda a   utvecklas, framförallt 
genom a   befi ntliga bostadsom råden förtätas och 
knyts samman. Det kan ge en tydligare tätortsiden-
titet och är e   bra sä   a   ta vara på de investeringar 
som redan gjorts i infrastruktur. 

Tillkommande bebyggelse ska inte avskärma eller 

dölja viktiga landmärken. Samman hängande gröna 
stråk i och omkring sam hället ska bevaras, liksom 
de kulturhistoriskt intressanta miljöerna. Särskilda 
restriktioner gäller för tillkommande bebyggelse 
inom skyddsområde för reningsverket.

E   tätare samband mellan centrumområ dena på 
ömse sidor om väg 288 skulle kunna bidra till a   ut-
veckla centrum. Det fi nns plats för fl er verksamhets-
lokaler och även för en busstation på den norra sidan 
av väg 288. En stationsbyggnad skulle kunna förädla 
och ge Alundas centrumområde e   ”ansikte”.

UTMANINGAR

De utpekade bostadsområdena i Alunda är beroen-
de av en utbyggnad av det lokala reningsverket intill 
Foghammarsån. Utan en ökad kapacitet i renings-
verket är de utpekade bostadsområdena i Alunda 
inte möjliga a   bygga ut eftersom kapaciteten i 
dagsläget är begränsad. Olandsån har idag dålig 
ekologisk status som kan komma a   sä  a höga krav 
på en utbyggnad av reningsverket. 

Alundas centrum består främst av stråket längs 
centrumvägen. Det fi nns idag e   begränsat utbud 
av service och a  raktioner längs stråket och de  a 
behöver utvecklas i takt med a   Alunda växer för a   

orten inte ska bli en ”sovstad”. Om Alunda på sikt 
växer öster om väg 288 så fi nns utmaningar med a   
skapa förutsä  ningar och tillgänglighet för kollek-
tivtrafi ken på den östra sidan om väg 288.
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Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 100 - TALLBACKEN

E   större bostadsområde norr om det befi ntliga 
industriområdet. Området består till stora delar av 
skogsmark och angränsar till utspridda villor längs 
med Skyndelnvägen. I de  a område ska blandad 
bebyggelse prioriteras i form av friliggande villor, 
parhus, radhus och kedjehus. Bebyggelsen ska natu-
ranpassas för a   behålla omkringliggande naturvär-
den och nya bostadsområden ska innehålla gröna 
miljöer för lek och rekreation. Naturvärdesinvente-
ring och dagva  enutredning ska göras vid detaljpla-
neläggning. Gång- och cykelvägar ska planeras i 
samband med exploatering och knyta samman med 
befi ntlig infrastruktur. Behov av framtida förskola/
skola bör undersökas i framtida planering av områ-
det. Söder om området fi nns en buff er  on utpekad, 
S 101, mot närliggande industriområde. Trots de  a 
kan y  erligare buff ert behöva sparas inom det utpe-
kade området för a   undvika miljöstörningar såsom 
buller, lukt eller andra olägenheter.

Södra delarna av området har blivit inventerat med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar på 
låga till medelhöga värden. E   mindre område i de 
norra delarna består av fornlämningar och risk för 
skred, därför bör buff er  oner för fornlämningar 
och skredområden tas i beaktning vid detaljpla-
neläggning. Delar av området består av lågpunkter, 
speciellt i de norra delarna.

BS 101 - BJÖRNHÅLSSKOGEN 3

Större bostadsområde som förlänger Björnhålssko-
gen e   och två i norra delarna av Alunda. Området 
består främst av skogsmark och e   brutet jordbruks-
landskap. I de  a områdes ska blandad bebyggelse 
prioriteras i form av friliggande villor, parhus, 
radhus, kedjehus eller fl erbostadshus. Bebyggelsen 
ska naturanpassas för a   behålla omkringliggande 
naturvärden och nya bostadsområden ska innehålla 
gröna miljöer för lek och rekreation. En förlängning 
av R100 föreslås för a   knyta samman de  a område 
med Alundas största rekreationsområde i de cen-
trala delarna. Gång- och cykelvägar ska planeras i 
samband med exploatering och knyta samman med 
befi ntlig infrastruktur. Behov av framtida förskola/
skola bör undersökas i framtida planering av områ-
det.

Fornlämningar har identifi erats inom det utpekade 
området och måste tas i beaktning vid detaljpla-
nering. Buff er  oner för fornlämningar ska tas i 
beaktning i en framtida utbyggnad av området. 
Västra och sydöstra delarna av området består av 
lågpunkter och därför ska en dagva  enutredning 
göras i samband med detaljplanering av området.

BS 102 - LÖVHAGEN

Det största området i Alunda som föreslås för be-
byggelse. Majoriteten av området består av skogs-
mark och angränsar till gol  anan i norr. I de  a 
område ska blandad bebyggelse prioriteras i form 
av friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus eller 
fl erbostadshus. Bebyggelsen ska naturanpassas för 
a   behålla omkringliggande naturvärden och nya 
bostadsområden ska innehålla gröna miljöer för lek 
och rekreation. Naturvärdesinventering och dag-
va  enutredning ska göras vid detaljplaneläggning. 
Gång- och cykelvägar ska planeras i samband med 
exploatering och knyta samman med befi ntlig infra-
struktur. Ny genomfart till området behöver anord-
nas på e   hållbart sä   för en fungerande genomfart-
strafi k. Ny anslutning från väg 288 anses nödvändig 
(K104).  I och med a   de  a område möjliggör e   stort 
antal bostäder är det möjligt a   viss samhällsservice 
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behöver etableras i området som bland annat försko-
la, livsmedelsbutik med mera. 

I östra delen fi nns e   låglänt område där va  en 
ansamlas vilket kan utny  jas för a   anordna en 
eventuell dagva  endamm. I nordöstra delen, 
angränsande mot gol  anan ligger e   fornlämnings-
område som ska tas i beaktning. I några mindre 
delar av området fi nns det risker för skred. Buff ert-
zoner för fornlämningar och skredområden bör tas 
i beaktning i detaljplaneläggning och utredningar 
kan komma a   krävas. 

BS 103 - SKOGSHYDDAN

Angränsande område till BS102 - Lövhagen och 
nära befi ntlig bebyggelse i Foghammar. Majoriteten 
av området består av skogsmark. Anpassning till 
Foghammars befi ntliga bebyggelse ska göras för a   
inte påverka bebygelsestrukturen längs Fogham-
marvägen och Ekebyvägen negativt. I Foghammar 
fi nns en välbevarad egnahemsbebyggelse från 
1900-talets första hälft. Detaljerad information om 
området fi nns i kommunens kulturmiljöprogram 
Jord och Järn från 1999. I övriga delar av området ska 
blandad bebyggelse prioriteras i form av friliggande 
villor, parhus, radhus, kedjehus eller fl erbostadshus. 
Bebyggelsen ska naturanpassas för a   behålla om-

kringliggande naturvärden. Gång- och cykelvägar 
ska planeras i samband med exploatering och knyta 
samman med befi ntlig infrastruktur. Området be-
höver kopplas samman med befi ntlig infrastruktur, 
exempelvis via Ekebyvägen. 

E   mindre fornlämningsområde fi nns angränsande 
till föreslaget område. Även e   mindre område där 
risk för skred fi nns i de östra delarna av området. 
Buff er  oner för fornlämningar och skredområden 
bör tas i beaktning i detaljplaneläggning. 

Bostäder kompletterande
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse.

BK 100 - KLEV

Längs med väg 684 ligger Klev som består av fri-
stående hus och lantbruksfastigheter från mi  en av 
1800-talet till 2000-tal. Området är utmarkerat i kom-
munens kulturmiljöprogram Jord och järn från 1999, 
då bland annat stora fornlämningsfynd har gjorts 
på platsen. Området är utpekat som e   utvecklings-
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område eftersom det fi nns potential a   komple  era 
med friliggande hus längs med väg 684. Stor hänsyn 
ska tas till den befi ntliga bebyggelsestrukturen och 
landskapet. Några mindre områden med risk för 
skred och låglänta delar fi nns inom det markerade 
området och ska tas i beaktning. 

BK 101 - SKYNDELNVÄGEN

Skyndelnvägen (väg 685) består av fristående hus 
och några enstaka gårdar. I de  a område fi nns det 
möjlighet a   komple  era med friliggande hus längs 
med Skyndelnvägen. Hänsyn ska ta tas till befi ntlig 
bebyggelsestruktur. Två större områden längs med 
Skyndelnvägen är låglänta och bör inte bebyggas. 
I de norra delarna av det utpekade området ska 
särskild hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljö-
vård. Området återfi nns även i kommunens kultur-
miljöprogram Jord och järn från 1999 på sidan 222. 
Ovanligt välbevarade fornlämningsområden har 
hi  ats och stor försiktighet måste tas vid planering 
av bebyggelse. 

BK 102 - KORSÄNGSLÄNGAN

Vid Marma längs med Korsängsvägen fi nns idag 
e   område som består av barr- och lövträd. Områ-
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det föreslås fungera som en naturlig förlängning 
av antingen bostadsområdet vid omkringliggande 
Rundvägen eller Hugo Fredrikssons väg och dess 
bebyggelsestruktur. Bullerdämpande åtgärder kan 
behövas utmed Korsängsvägen, exempelvis genom 
a   en naturlig barriär av träd lämnas kvar. 

BK 103 - FURUBERG

Mindre utvecklingsområde som angränsar till U102 
som består av barr- och lövträd. I de  a område före-
slås en kompletering av bebyggelsen vid Rundvägen 
eller  Movägen. Området angränsar till både Skyn-
delnvägen och Korsängsvägen och en bullerutred-
ning föreslås för a   anpassa bebyggelsen i området. 

BK 104 - TORPÄNGEN

I de  a område fi nns det planlagda bostäder som 
ännu inte är utbyggda och de  a område har potenti-
al a   knyta samman med Prästgårdsgärdet. Områ-
det fi nns med i Jord och järn eftersom det angränsar 
till Alunda kyrkomiljö som hänsyn ska tas till. Efter-
som området ligger intill Skyndelnvägen ska hänsyn 
till buller tas i framtida planering. Norra delarna har 
tidigare utre  s i detaljplan för Prästgårdshöjden där  
området uteslöts på grund av underlag som visade 

på låglänta områden. I de nuvarande lågpunktskar-
teringarna bedöms området inte vara e   riskområde 
för översvämning och bör därför utredas på ny  .

BK 105- MARMAVÄGEN 2

Område som delvis är planlagt för bostäder men 
ännu inte utbyggt. Området bör bestå av blandad 
bebyggelse. Inom området fi nns partier med låg-
punkter och därför föreslås a   en dagva  enutred-
ning utföras vid planering av området.

BK 106 - SKUGGAN

Området består i dagsläget av både jordbruksmark 
och skogsmark. Det utpekade området föreslås bestå 
av blandad bebyggelse som en naturlig förlängning 
av Alunda längs med Marmavägen. E   senior-
boende eller trygghetsboende föreslås också ifall 
de  a inte går a   bygga på U106. Fornlämningar 
fi nns inom området som särskild hänsyn ska tas 
till. Närmast väg 288 fi nns e   låglänt parti som kan 
utredas för en potentiell dagva  endamm. Delar 
av det utpekade området fi nns med i Länsstyrel-
sens Naturvårdsprogram från 1987. På grund av 
programmets ålder bör en ny naturvärdesinvente-
ring göras. Området angränsar till framtida skola/

förskola S/F100 och hänsyn ska tas till skolans 
behov av mark i första hand. De  a innebär a   det 
utpekade bostadsområdet kan krympa. På grund av 
områdets placering längs med väg 288 ska även en 
bullerutredning utföras vid planering av området 
och lämpliga bullerdämpande åtgärder ska utföras. 
Då väg 288 också är transportled för farligt gods så 
ska en bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. 
Även inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och 
y  erligare beskrivning och vägledning om de  a går 
a   hi  a under Miljö och hälsorisker i kapitel IV.

BK 107 - FOGHAMMAR

I dagsläget består det utpekade området längs med 
Ekebyvägen av skog. Här föreslås en bebyggelse-
utveckling med särskild hänsyn till Foghammars 
historia som återfi nns i Jord och Järn på sidan 288 
för a   anpassas till befi ntligt bebyggelse. Området 
har även potential a   knyta an till BS104. Mindre 
låglänta partier fi nns i det utpekade området som 
hänsyn ska tas till samt e   mindre område med risk 
för skred längs med Ekebyvägen. 
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Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för industrier, 
verksamheter och handelsområden. 

IV 101 - KLEV INDUSTRIOMRÅDE

Utbyggnad av befi ntligt industriområde i Klev. 
Naturliga skyddsbarriärer mellan industriområde 
och bostadsområden ska bevaras (S100 och S101). Vid 
detaljplaneläggning ska industriområdet ta hänsyn 
till befi ntliga bostadsområden samt framtida utpe-
kade bostadsområden. Tillräckliga barriärer mellan 
industri och bostäder är en viktig faktor vid utveck-
ling och vilken typ av verksamhet som är lämplig a   
tillåta måste utredas.

IV 101 - KYRKVÄGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Område för handel eller kontorslokaler. Ingen stö-
rande verksamhet som kan påverka närliggande bo-
stadsbebyggelse tillåts utöver Alunda brandstation 
som ligger i mi  en av området. Delarna närmast 
kyrkan är låglänt och ska tas i beaktning. Längs med 
väg 288 fi nns även risk för skred och höga bullerni-
våer som särskild hänsyn ska tas till vid planering 
av området. I närheten av området ligger Alunda 

kyrka som beaktning ska tas till i framtida planering 
för a   inte skymma sikten mot kyrkan.

Då väg 288 också är transportled för farligt gods så 
ska en bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. 
Även inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och 
y  erligare beskrivning och vägledning om de  a går 
a   hi  a under Miljö och hälsorisker i kaptiel 5.

IV 102 - HAPPSTA HANDELSOMRÅDE

Happsta handelsområde ligger i anslutning till 
Granngården, och här fi nns det goda möjligheter 
a    utveckla e   handelsområde med nya större 
lokaler samlat. Handelsområdet kan även innehålla 
kontorslokaler om behovet uppstår. En potentiell 
förorening fi nns utpekad i befi ntlig byggnad inom 
området och e   mindre skredområde i närheten av 
den. De  a behöver beaktas vid vidare planering. 
Naturvärdesinventering och dagva  enutredning 
ska göras i samband med detaljplaneläggning för 
området. 

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 

komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 100 - ANSLUTNINGAR TILL BS 100 - TALLBACK-
EN

Två anslutningar ämnade a   vara huvudsakliga 
anslutningar till det större bostadsområdet BS100 
- Tallbacken från Skyndelnvägen. Båda anslutning-
arna ligger på lågpunktsområden och därför ska en 
hållbar lösning för avledningen av dagva  en anord-
nas i samband med byggnation.

IK 101 - KLEV

Korridor för infrastruktur föreslås för a   knyta 
samman BS101 med väg 684 och Korsängsvägen. 
Korridoren kan inrymma väg och gång/cykelväg. 
Området kring K101 är låglänt och särskild hänsyn 
ska tas till placering av korridoren. 

IK 102 - ALUNDA PENDLARPARKERING

Reserverat för framtida utbyggnad av befi ntlig 
pendlarparkering. Vid en framtida bebyggelseut-
veckling av Alunda bedöms den befi ntliga pendlar-
parkeringen inte räcka till. Längs med Ekebyvägen 
fi nns risk för skred som hänsyn ska tas till vid 
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planering av området. 

IK 103 - GC-VÄG OLANDSSKOLAN

Gång- och cykelväg (GC-väg) som föreslås mellan 
Olandsskolan och det planerade området S/F100 för 
framtida skola/förskola. En säker sträcka efter barns 
behov behöver utformas för denna korridor. Väg 288 
ligger längs med denna korridor och nödvändiga 
säkerhetsåtgärder måste göras i form av fysiska 
barriärer. Mindre områden där risk för skred och 
fornlämningar är identifi erade i området som hän-
syn ska tas till vid planering av GC-väg. 

IK 104 - SKOGSHYDDAN

Till områdena BS102 och BS103 föreslås en korridor 
för infrastruktur med väg samt gång- och cykelväg. 
BS102 och BS103 är två av de större områdena som 
är utpekade för bebyggelseutveckling och därför 
bedöms det nödvändigt med ny infrastruktur som 
kopplar samman med väg 288. Vid väg 288 föreslås 
även en pendlarparkering med tillhörande busshåll-
plats för a   främja kollektivtrafi ken. Mindre områ-
den för skred och e   fornlämningsområde vid väg 
288 måste tas i beaktning när korridoren planeras. 

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

R 100 - ALUNDA REKREATIONSOMRÅDE

Mi   i centrala Alunda fi nns e   stort rekreations-
område som är lä  illgängligt från de fl esta delar av 
orten. Inom området fi nns idag: elljusspår, fotbolls-
planer och allmänt poolområde. 

Inom området tillåts utveckling av befi ntliga 
rekreationsfunktioner samt etablering av nya 
aktiviteter eller funktioner som överensstämmer 
med den befi ntliga användningen av området. Alla 
åtgärder som görs i området måste alltså innebära 
a   befi ntliga rekreationsfunktioner inte påverkas 
negativt. Exempel på åtgärder som passar i områ-
det är upprustning av elljusspår, utbyggnad av det 
allmänna poolområdet, anläggandet av tennisbanor 
eller liknande. Delar av området kan upplåtas för 
anläggning av ny sporthall eller dylikt som gynnar 
rörelse för allmänheten.

Inom området fi nns en plats som har förutsä  -
ningar för skred, och som således bör undvikas vid 
eventuella åtgärder. Platsen ligger direkt söder om 

va  entornet. 

Delar av området har blivit inventerad med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på 
medelhöga och låga naturvärden. Det fi nns också 
stora partier med höga friluftsvärden. Se grönstruk-
turplan (2018) för detaljer.

R 101 - OLANDSSKOLANS GRÖNOMRÅDE

I närheten av Olandsskolan ligger e   mindre 
outny  jat område som föreslås användas som 
grönområde för Olandsskolan. Området ska inte 
bebyggas utan rekreation för utomhusaktiviteter 
ska uppmuntras, förslagsvis fotbollsplan, lekplats, 
hinderbana eller annat som uppmuntrar till fysisk 
aktivitet utomhus.

R 102 - ÅPARKEN

Nedanför befi ntlig pendlarparkering på andra sidan 
Kilbyån fi nns en outny  jad yta som föreslås använ-
das till rekreation i form av exempelvis parkområde. 
Området bör kopplas samman med R103 för a   kun-
na ta sig till större rekreationsområden i områdena 
R104 och R105. Inom områdets y  erkanter fi nns risk 
för skred som hänsyn ska tas till. 
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R 103 - KILBYÅSTRÅKET

Mindre gångstig längs med Kilbyån för a   knyta 
samman R102 med de större rekreationsområdena 
R104 och R105. 

R 104 - SOLVALLEN

Området består i dagsläget av mestadels skogmark 
med mindre partier jordbruksmark i närheten av 
bebyggelsen i Foghammar. I det utpekade området 
fi nns idag även en travbana. En tydligare koppling 
till rekreation föreslås i form av exempelvis utmärk-
ta stigar och grillplatser. För a   få en tydligare kopp-
ling till de centrala delarna av Alunda bör området 
kopplas samman med R102 och R103. De  a område 
ska även knyta samman till R105.

R 105 - SKOGSHYDDANS NATUROMRÅDE

Under utvecklingen av de två större bostadsområ-
dena BS102 och BS103 föreslås a   e   större område 
för rekreation behålls. Området består idag av 
skogsmark med några låglänta områden. Förslag till 
rekreationsutveckling i de  a område är utmärkta 
stigar, grillplatser, elljusspår, utegym etcetera. En 
tydlig passage bör göras till R104 för a   få de två 
rekreationsområdena a   hänga samman. 

Två utpekade nyckelbiotopsområden fi nns identi-
fi erade inom det utpekade området som särskild 
hänsyn ska tas till. Området är låglänt i vissa partier 
och spångar kan därför behöva anläggas för a   öka 
tillgängligheten.

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas. 

S 100 & S 101 - BARRIÄR INDUSTRIOMRÅDE

En naturlig barriär ska lämnas mellan industriom-
råde och bebyggelse för a   minska buller. Hur stor 
barriär som ska lämnas mot framtida bebyggelse bör  
undersökas i en bullerutredning.

S 102 - MARMA LÅGPUNKT

Det utpekade området är mycket låglänt och 
lämpar sig inte för bebyggelse. Dock ska de  a inte 
låsa området för övriga ändamål som bland annat 
brukande av jorden. Förslagsvis kan området på sikt 
omvandlas till en större dagva  endam som även 

tar hand om omkringliggande områdens dagva  en. 
De  a kräver detaljerade utredningar för a   utreda 
möjligheter för en sådan lösning.  

S 103 - BJÖRNHÅLSSKOGEN

Naturnära område vid bostadsområdet Björnhåls-
skogen som ska skyddas från framtida exploatering. 
Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden där den bostadsnära skogen anses 
ha medelhöga natur- och friluftsvärden. Området 
ska inte omvandlas till park eller eller på annat sä   
ianspråkta naturen, utan ska förbli orörd naturskog.

S 104 - MARMA LEKPLATS

Det utpekade området består idag av en lekplats, 
gångstigar och kopplas även ihop med Alunda 
rekreationsområde (R100). Syftet med a   peka ut 
området är a   skydda mot framtida bostadsexploate-
ring. En utbyggnad av lekplats eller tydligare kopp-
ling till område R100 strider ej mot områdesskyddet.

S 105 - HAGARNA

Området består av vackra hagmarker och gårdar 
som anses vara typisk miljö för Alunda och föreslås 
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därför bevaras. Ingen framtida exploatering bör 
genomföras för a   bevara bebyggelsestrukturen och 
miljön i området. Delar av området har blivit inven-
terat med hänsyn till natur- och friluftsvärden som 
visar på höga bevarandevärden. 

S 106 - SKOLSKOG

Idag består området av e   mindre skogsparti som 
används av barnen på Olandsskolan och ligger även 
intill det framtida området för skola/förskola S/F100. 
På grund av de  a anses skogen vara av stor betydel-
se i framtiden och bör skyddas från bostadbebyggel-
se. E   mindre ianspråktagande av mark kan behöva 
göras för framtida skola/förskola. Inom området 
fi nns också en viktig pulkabacke som ofta benämns 
som Getabacken. Skogen ska lämnas orörd för a   
främja lek och fysisk aktivitet utomhus för både barn 
i skola/förskola men kan även användas av kringlig-
gande bebyggelse. 

S 107 - SKOLNÄRA NATUR - OLANDSSKOLAN

Området ligger runtomkring Olandsskolan och 
idro  shallen. Syftet med a   området pekas ut som 
skyddsvärd är a   förhindra exploatering.

Naturen är idag relativt orörd och består till viss 

del av naturskog, så föreslås området vara även 
i framtiden. Skogspartierna kan ny  jas av såväl skol-
barnen i Olandsskolan som av barnen i närliggande 
förskola, och det är av denna anledning som det är 
viktigt a   bevara naturskogskvaliteterna.  Det är 
alltså inte förenligt med syftet för de  a område a   
göra om naturen till parkmark eller a   på annat sä   
ianspråkta naturen.

Delar av området har blivit inventerat med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar 
på medelhöga naturvärden. Det fi nns också partier 
med höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 

för detaljer.

E   gravfält med ungefär 60 fornlämningar fi nns 
inom området. Fornlämningarna bör gynnas av a   
området är utpekat som skyddsvärt.

S 108 - NATURLIG BARRIÄR

Mindre kuperat område som i dagsläget fungerar 
som en naturlig barriär för buller från Marmavägen 
för bakomliggande bebyggelse. Området föreslås 
förbli oexploaterat för a   även i framtiden fungera 
som en naturlig barriär. 

S 109 - KILBYÅN

Området kring Kilbyån består idag av omkring-
liggande jordbruksmark och bidrar till e   öppet 
landskap som bör skyddas mot framtida bostad-
bebyggelse. Alunda reningsverk ligger även inom 
de  a området som likt jordbruket påverkar Fogham-
marsån negativt. Va  ennivån i ån skiljer sig mellan
årstiderna. På våren händer det a   ån översvämmar 
den intilliggande jordbruksmarken. 

På grund av översvämmningsrisken och va  en-
kvaliteten i ån är utveckling av åtgärder som kan 
förbä  ra va  enkvaliteten den enda utveckling 

Naturskog bjuder in till andra lekar och aktiviteter än vad 
iordningställda lekytor gör.
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som tillåts i området. Dammar som kan jämna ut 
fl ödena och våtmarker som kan fördröja va  net från 
reningsverket vore som exempel e   positivt tillsko   
i området. A   området är markerat som e   skydds-
värt område utesluter inte  rekreationsutveckling, 
dock måste stor hänsyn tas i framtida planering.

S 110 - FOGHAMMARSÅN

Kilbyån fortsä  er vidare till Foghammarsån där likt 
S109 ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Området 
ses som skyddsvärt då ån fungerar som recipient för 
reningsverket samt som buff er  on för de framtida 
större bostadsområdena BS102 och BS103. Samma 
restriktioner gäller som för område S109. 

S 111 - SKOGSDUNGEN

E   område som ska skyddas på grund av a   det 
fungerar som en skyddande barriär mot elledningar 
i närområdet och även mot åkeri/bussuppställning 
som fi nns i närheten. Några stigar löper igenom det 
skyddade området och dessa ska bevaras i rekrea-
tionssyfte.

S 112- FOGHAMMAR BYMILJÖ

Området består av en äldre bystruktur, gammal 
järnvägsvall och vacker natur. Området är markerat 
som skyddat område för a   behålla bebyggelse-
strukturen och miljön i området. Ingen förtätning av 
området föreslås. E   större område för fornlämning-
ar är identifi erat inom det utpekade området som bi-
drar till varför området är utpekat som skyddsvärt. 

S 113- ALUNDA KYRKA

Området närmast Alunda kyrka pekas ut som 
skyddsvärt för a   behålla fri sikt mot kyrkan. Ingen 
exploatering som riskerar a   skymma sikten mot 
kyrkan tillåts inom det utpekade området.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

P 100 - TORPVÄGEN

Pågående detaljplan för Torpvägen där e   lägen-
hetshus planeras, ännu inte bestämt hur stort. I 

planarbetet diskuteras även möjligheten a   upprä  a 
någon form av service i bo  enplan med tanke på det 
centrala läget för platsen.

P 101 - BJÖRNHÅLSSKOGEN 2

Pågående detaljplan för Björnhålsskogen 2 där cirka 
70-90 bostäder i varierad bostadsform planeras. Be-
byggelsen ska naturanpassas så a   värderfull natur 
bevaras. 

S/F 100 - SKUGGANS SKOLA/FÖRSKOLA 

E   framtida område som är reserverat för skola/för-
skola. Marken består i dagsläget av jordbruksmark 
och viss skogsmark. Hänsyn ska tas till omkringlig-
gande skog som kan användas som skolskogar. Idag 
fi nns en brist på platser i skola/förskola och därför 
kan de  a område behöva utvidgas beroende på 
vilket behov som fi nns. 

S/F 101 - FÖRSKOLAN MYRAN

I det utpekade området ligger den nedstängda för-
skolan Myran. Området föreslås utreda möjligheten 
till eventuell ombyggnad eller nybyggnad av skola/
förskola på platsen som tar höjd för den befolknings-
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utveckling som förväntas ske i Alunda. 

S/F 102 - SKOLA/FÖRSKOLAN MARMAN

Kommunal mark som idag består av skog. Området 
föreslås utreda möjligheten till eventuell nybyggnad 
av skola/förskola på platsen som tar höjd för den 
befolkningsutveckling som förväntas ske i Alunda. 
Hänsyn ska tas gällande placering av skolbyggnad 
för a   minska störande ljud mot omkringliggande 
bostäder.

RV 100 - ALUNDA RENINGSVERK 

Alunda reningsverk med en buff er  on på 300m 

där ingen ny bostadsbebyggelse tillåts. Planer på a   
bygga ut reningsverket undersöks för a   klara av 
befolkningsutvecklingen i tätorten. 

C 100 - ALUNDA CENTRUM

Alunda centrum består framförallt av området 
runt centrumvägen, och sträcker sig sedan ner mot 
Alunda busstation. Här fi nns e   stort utvecklingsbe-
hov för a   skapa e   a  raktivt centrum i e   växande 
Alunda. En centrumutredning förordas för a   detal-
jerat utreda behov och åtgärder för centrumstråket.
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Gimo
Gimo har vuxit fram runt Gimo bruk som etable-
rades på 1600- talet. Den ursprungliga bruksmiljön 
ligger norr om järnvägen. Här fi nns fl era av de 
gamla produktionsanläggningarna fortfarande kvar, 
liksom många av de bostä der som var avsedda för 
de anställda på bruket. Huvuddelen av den bevara-
de bruksbebyggelsen är från 1700 -talet.

Det var först under 1900- talets andra halva som den 
moderna orten Gimo växte fram och fi ck en stor 
infl y  ning. En bidragande orsak var a   industriföre-
taget Sandvik Coromant etable rade sig här 
på 1950 -talet. Gimo växte som mest på 1960  och 
1970- talet. Många av ortens villaområden och även 
fl er bostadshusen kring Gimo centrum kom till 
under denna period. Då byggdes ock så kommunens 
första ridhus och en större idro  sanläggning med 
fotbollspla ner, is- , sim-  och sporthallar i Gimo.

Bostadsbyggandet i Gimo tog fart igen under mi  en 
av 1980- talet. Då tillkom några områden med grupp-
byggda radhus och fl erbostadshus väster om cen-
trum. Det var också på 1980- talet som Östhammars 
kommun satsade på a   bygga e   ny  , eget gymna-
sium i Gimo. Den kommu nala vuxenutbildningen 
delar numer lokaler med Bruksgymnasiet. I samma 
områden fi nns även Wilhelm Haglundgymnasiet 
som etablera des i Gimo på 2000- talet.

En stor del av kommunens invånare kan nå Gimos alla faciliteter för rekreation, idrott, utbildning och fritidsaktiviteter inom 20 minuter. 
Översiktsplanen föreslår områden för att ytterligare utveckla faciliteterna.

PROFIL

Gimo har en profi l som modern industriort och 
centrum för utbildning. Många unga tar del av 
ortens gymnasieutbildningar. Sandvik Coro mant 
är kommunens största industriföretag och största 
privata arbetsgivare. 

Den service tätorten har ligger framförallt kring 
Gimo torg, men det fi nns också några handels-
företag längs väg 288. De off entliga anlägg ningarna: 
förskolor, skolor, äldreboende, vård central och 
idro  sanläggningar är utspridda, men med en viss 
koncentration till de centrala och västra delarna av 
Gimo. 
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SÄRSKILDA VÄRDEN

Bruksområdet, den medeltida kyrkan och klock-
stapeln är fi na och kulturhistoriskt intressanta 
miljöer, värda a   ta tillvara och lyfta fram. Hela 
bruksområdet är klassat som e   riksintresse för 
kulturmiljövården. Miljön betraktas som arki-
tekturhistoriskt mycket värdefull. Gimo damm ingår 
i riksintresset och bidrar också på andra sä   till 
Gimos a  raktivitet. Vid Gimo damm kan man bada 
eller gå på strövtåg längs markerade vandringsleder 
av olika längd.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER

Kyrkan, klockstapeln, herrgården, Knutmasso-
muséet och Sandvik är viktiga landmärken som det 
kan fi nnas skäl a   hålla visuellt tillgängliga. De har 
betydelse för ortens identitet.

Torget, idro  sområdet, gymnasiet, busstationen, 
herrgårdsområdet och ridskolan är exempel på 
viktiga platser för möten. De här platserna behöver 
kopplas till varandra. Busstationens och torgets 
funktioner som mötesplatser behöver förstärkas för 
a   skapa mer liv och rörelse.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Det fi nns goda möjligheter för Gimo a   utveck las 
som modern industriort och centrum för utbildning. 
Väg 288 och väg 292 ger bra förut sä  ningar för både 
in-  och utpendling. Redan idag lockar utbildningsut-
budet även ungdomar från andra kommuner. E   bra 
resecentrum kan utvecklas på sikt tack vare ortens 
geografi ska läge och kan då stärka ortens funktion 
som knutpunkt och viktig arbetsort.

Tätare och mer stadsmässig bebyggelse längs 
väg 288, i kombination med en utveckling av fl er 
fritidsverksamheter i närheten av gymnasiet och 
sportområdet, kan skapa mervärden för Gimo och 
hela kommunen. 

För a   trygga den industriella utvecklingen behöver 
mark reserveras för sådana ändamål. Särskilda res-
triktioner gäller för tillkommande bebyggelse inom 
skyddsområde för reningsverk.

Fler stråk som löper i nord sydlig riktning i sam-
hället kan bä  re binda samman den gamla och 
kulturhistoriskt mycket värdefulla bruksmiljön 
med de moderna delarna av orten. Stråk med denna 
riktning kan också skapa bä  re kopp lingar mellan 
de viktigaste mötesplatserna. 

Järnvägen är en barriär som skulle behöva brytas 

med hjälp av nya övergångar. Dels för a   skapa en 
koppling från Hy  gatan mot Gimo centrum, dels för 
a   binda ihop idro  s-  och gymnasieområdet med 
Vallonskolan och Vreta skolan. 

Rekreationsmöjligheter för allmänheten ska hållas 
intakt runt Gimodammen. 

UTMANINGAR

I Gimo fi nns goda utvecklingsmöjligheter, men ock-
så utmaningar. A  raktionskraften behöver stärkas 
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Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 200 - GIMO VÄSTRA

En fortsä  ning av detaljplanen Gimo västra V 
Kimbol från 1980. Området möjliggör för både 
bostadsutveckling och anläggning av skola/förskola. 
En blandad bebyggelse föreslås, men prioritet ska 
ligga på lägre fl erbostadshus med tanke på närheten 
till Gimo centrum och för a   koppla samman med 
fl erbostadshusen i detaljplan Gimo västra V Kimbol. 
Marken består idag av skog samt en kraftlednings-
gata som passerar från öst till väst genom hela om-

rådet. Eftersom yta för skola har reserverats för delar 
av området ska skog sparas för a   kunna användas 
som skolskog och samtidigt bryta av den urbana 
känslan från fl erbostadshusen. Säkra passager för 
skolväg bör säkerställas för en eventuell utbyggnad 
av skola. Det fi nns idag stigar inom området som bör 
tas hänsyn till vid vidare planering.

E   infrastrukturstråk pekas ut norr och väst om 
Gimo västra, IK200. De  a ger en buff er  on gente-
mot järnvägsspåret som ligger i norr om området. 
Motortrafi k bör styras mot det utpekade infra-
strukturstråket i största möjliga mån för a   främja 
gång och cykeltrafi k inom området. Utredningar 
bör dock göras för a   undersöka bullernivåer vid 
detaljplaneläggning, vilket kan bli än mer aktuellt 
om järnvägstrafi ken ökar i framtiden i samband med 
a   Dannemora gruva öppnas igen. En begränsning 
för utvecklingen av området är också kraftlednings-
gatan som delar av området på e   betydande sä  . 
De  a bör hanteras närmare vid detaljplaneläggning.

Gimo Västra har blivit inventerad med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar 
på medelhöga naturvärden. Det fi nns också stora 
partier med medelhöga och låga friluftsvärden. Se 
grönstrukturplan (2018) för detaljer.

BS 201 – VRETA

Marken består idag av skogsmark och i området ska  
en blandad bebyggelse med större del friliggande 
villor, parhus, radhus och kedjehus prioriteras. De  a 
område bör utvecklas efter a   utbyggnaden av Gimo 
västra V Kimbol och Gimo Västra har byggts ut 
och infrastruktur bör kopplas samman med dessa 
områden.

Förslaget innebär möjlighet till många fl er bostäder 
vilket också kan innebära e   behov av a   utveckla 
viss service i anslutning eller inom området.

Hargshamnsbanan angränsar till området i norr och 
bullerutredning bör göras vid detaljplaneläggning 
för a   utreda höga bullernivåer mot tillkomman-
de bostäder. Trafi k bör främst ledas i norra delen 
av området för a   på så sä   skapa en barriär mot 
järnvägen. 

Området är a   anse som e   ny   utvecklingsområde 
där bebyggelsestrukturen och karaktären inte behö-
ver förhålla sig till befi ntlig bebyggelse.

Områdets södra halva är inventerad med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden som visar på både höga 
naturvärden och friluftsvärden. Se grönstruktur-
plan (2018) för detaljer. De övriga delarna som ej är 
inventerade ska undersökas vid detaljplaneläggning.

för a   få fl er a   vilja bo och arbeta på orten. Gimo 
centrum bör utvecklas både estetiskt och funktions-
mässigt. Barriärer i form av järnvägen samt de större 
vägstråken väg 292 och 288 skapar utmaningar i 
planeringen av nya bostäder och säkra passager för 
gång och cykel. Dricksva  entillgången är begränsad 
i Gimo och skulle utbyggnadstakten öka i Gimo så 
krävs nya lösningar för a   klara påkopplingar till 
det kommunala VA-nätet.
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kring de  a ska föras med länsstyrelsen i e   de-
taljplaneskede.

Vid detaljplaneläggning ska gång- och cykelväg 
anläggas som kopplar samman med befi ntliga gång- 
och cykelbara vägar och gator. Naturvärdesinven-
teringar och dagva  enutredningar ska göras vid 
detaljplaneläggning.

Utvecklingsområden bostä-
der
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse.

BK 200 - FYRBO

E   utvecklingsområde som angränsar till befi ntligt 
bostadsområde i detaljplan 2.19 - Uddnäsområdet 
i norr och blir således en naturlig fortsä  ning på 
Uddnäsområdet. Bostäder i de  a område föreslås 
vara i modern tappning och boendeformer bör 
främst bestå av friliggande villor, radhus, parhus 
eller kedjehus. 

BS 202 – GIMODAMMENS BOSTADSOMRÅDE

Längs med Gimodammens sydvästra sida ska e   
större bostadsområde planeras med blandad bebyg-
gelse. Inslag av lägre fl erbostadshus kan medges i de 
sydligaste delarna medan parhus/radhus eller frilig-
gande villor föreslås längre norrut längs dammen. 
Behovet av förskola kan också behöva utredas när 
området byggs ut och tillräckligt med mark måste 
reserveras för a   få plats med de  a. Stora delar 
av området ligger inom utökat strandskydd vilket 
betyder a   de  a behöver utredas och dispens krävs 
för a   bebyggelse ska vara möjligt. Det utökade 
strandskyddet grundar sig i e   naturvårdsavtal från 
1987 skapat av länsstyrelsen där höga naturvär-
den och arter pekats ut och beslut om fortsa   ökat 
strandskydd togs sedan 1995 samt 2015. Även om ny 
bebyggelse kommer a   göra intrång på det utökade 
strandskyddet så är avsikten a   det generella strand-
skyddet om 100 meter fortfarande ska behållas för 
a   säkerställa djur och allmänhetens tillgång till 
stranden. Grönsläpp kan med fördel behållas mellan 
bebyggelse för a   skapa utrymme för djur a   ta sig 
ner till va  net. delar av området runt Gimodammen 
ingår i riksintresse för kulturmiljlö och återfi nns 
även i kulturmiljöprogrammet Jord och Järn på sida 
165-170 där området beskrivs som värdefull kopplat 
till den unika bruksmiljö som fi nns i Gimo. Dialog 

Infart till området kommer a   ske från Fyrbovägen 
och anslutningar till området bör ske i så begränsad 
mängd som möjligt. Gång- och cykelvägar ska an-
läggas inom bostadsområdet och anslutas till befi nt-
liga gång- och cykelbara vägar. Området är delvis in-
tventerat med hänsyn till natur- och friluftsvärden i 
de östra delarna som visar på låga naturvärden samt 
medelhöga till låga friluftsvärden. Se grönstruktur-
plan (2018) för detaljer. Övriga oinventerade delar 
ska undersökas i e   detaljplaneskede.

BK 201 – LÅNGSUNDA

På östra sidan om väg 288 fi nns i dagsläget e   områ-
de med större tomter och gles bebyggelse i form av 
villor. Det utpekade området består idag mestadels 
av skog och en mindre del jordbruksmark. Den före-
slagna utvecklingen av området blir en fortsä  ning 
av den befi ntliga byggnadsstrukturen och ska därför 
fortsä  a a   bebyggas med större tomter för villor. 
Det fi nns kraftledningar i området och dessa behö-
ver beaktas vid senare detaljplaneläggning. In- och 
utfart från väg 292 bör samordnas så a   maximalt en 
anslutning fi nns in till de nya bostäderna om de  a 
bedöms behövas. Närheten till väg 292 ställer också 
krav på a   buller mot bostäder utreds i e   detaljpla-
neskede.
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Den östra halvan av området är inventerad med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar på 
medelhöga till höga värden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Resterande områden ska undersö-
kas i e   detaljplaneskede.

BK 202 – COROMANTGÅRDEN

Marken är idag en öppen gräsyta men fi nns i 
detaljplan för Gimo 11:5 m.fl . från 1993 planlagd 
som handel, småindustri och kontor. En utveckling 
av området till bostäder föreslås istället för a   ta 
tillvara på det centrala läget och då behovet av cen-
trala bostäder anses mer angeläget. Flerbostadshus 
bör prioriteras och handel och kontor kan medges i 
något våningsplan för a   skapa e   levande gaturum. 
Då området angränsar till bland annat väg 288 bör 
utredningar kring buller göras och byggnadsstruk-
tur anpassas för a   skapa en god boendemiljö.

Då väg 288 är transportled för farligt gods så ska en 
bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. Även 
inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och y  er-
ligare beskrivning och vägledning om de  a går a   
hi  a under Miljö och hälsorisker i kaptiel 5. 

Området ligger även i närheten av farlig verksam-
het, och därför behöver lämpligheten av bostäder i 

närheten av de  a utredas närmare i framtida plan-
läggning, både med hänsyn till framtida boendemil-
jöer men även med näringslivshänsyn.

BK 203 – SKÄFTHAMMAR 12:37

De  a område består idag med stor del växtlighet och 
gräsyta samt en byggnad i villautformning. Fastig-
heten är idag planlagt som bostäder i form av fristå-
ende hus i två våningar. Området är strategiskt bra 
för förtätning och därför bör exploateringen göras 
mer fl exibel i form av ny detaljplan. Tillkommande 
bostäder behöver föregås av en bullerutredning på 
grund av närheten till väg 288.

BK 204 – GIMO AMERIKA

Området består idag av fl erbostadshus från miljon-
programseran med en monoton struktur och ska i 
framtiden omvandlas till e   a  raktivare bostadsom-
råde där en blandad bebyggelse med företrädelsevis 
fl erbostadshus i varierad höjd bör prioriteras. En del 
av a   förändra området betyder rivning eller om-
byggnad/komple  ering av befi ntliga byggnader.

BK 205 – KVARTER SNICKAREN

Platsen är planlagd som småindustriändamål i 
byggnadsplan ”Gimo centrala delen” från 1970 och 
består idag av småindustriverksamhet men har po-
tential a   omvandlas till bostadsområde. Området 
lämpar sig främst för fristående villor eller radhus/
parhus för a   komple  era omgivande områden. Det 
fi nns utepkade områden för potentiella föroreningar 
i länsstyrelsens EBH-analys 2 där uppgift saknas om 
riskklass för de  a område. Markprover bör därför 
tas i samband med detaljplaneläggning och om-
vandling till bostäder.

BK 206 – SKÄRET

De  a område är idag planlagt för i huvudsak bo-
städer i de södra delarna i byggnadsplan för ”Gimo 
västra I”, och i norra delarna är det planlagt med 
planbestämmelse som medger bostäder, kontor, 
konferens, samvaro och skola. Området är i dags-
läget bebyggt relativt glest och därför föreslås en 
förtätning av området genom komple  ering med 
fl er byggnader i form av fl erbostadshus. Två mindre 
fornlämningar fi nns utpekade och dessa bör tas 
i beaktande vid planläggning och utveckling av 
området.
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Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för industrier, 
verksamheter och handelsområden. 

IV 200 - GIMO INDUSTRIOMRÅDE

Området är en fortsä  ning på detaljplan ”Södra 
Skäfthammar industriområde” och möjliggör för 
en utökning av industrietableringar. Vid framtida 
detaljplaneläggning bör stigar som slingrar sig runt 
och inom området fl y  as eller tas tillvara på för a   
inte göra omkringliggande naturområde otillgäng-
ligt.

Södra Skäfthammars industriområde har delvis 
blivit inventerat med hänsyn till natur- och fri-
luftsvärden. Inventeringen visar på medelhöga till 
låga naturvärden. Det fi nns också partier med höga 
friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för detal-
jer. Delar av området har även identifi erats som e   
viktigt område för Hammarskolan.

IV 201 – ENTRÉN

Platsen är just nu en gles entré till Gimo tätort med 
delvis bebyggda ytor med verksamheter som restau-
rang och handel. Området fi nns med i byggnadsplan 

”Gimo centrala delar” från 1969 där planen medger 
användningen av bostäder, handel, parkmark och 
järnvägsändamål inom det utpekade området. Delar 
av parkmarken är idag hårdgjord och där bör kom-
ple  erande byggnader för handel eller kontor upp-
föras för a   skapa en tydligare och trevligare entré 
till Gimo tätort. För a   de  a ska kunna genomföras 
krävs en detaljplaneändring för området.

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 
komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 200 - DISTRUBITIONSVÄG GIMO VÄSTRA

Norr om Blåbärsvägen i Olovslund föreslås en korri-
dor för infrastruktur. Korridoren kan inrymma väg 
och cykelväg. Syftet är a   möjliggöra åtkomst till två 
nya utvecklingsområden: BS 200 och BS 201, samt 
a   skydda marken mot exploatering i framtiden om 
andra infrastrukturobjekt eller utvecklingsområden 
behöver tillkomma. Stråket ska knyta ihop Vretavä-
gen i ena änden där Vallonskolan och Vretaskolan 
idag ligger söder om den befi ntliga vägen och väg 
292 i andra änden för a   skapa en god tillgänglighet 

mellan de nya bostadsområdena och skola. I infra-
strukturstråket ska även GC-väg ingå för a   skapa 
förutsä  ningar för e   hållbart resande och en säker 
skolväg.

IK 201 - GÅNG OCH CYKELVÄG GIMO VÄSTRA

Öster om det nya bostadsområdet BS 201 föreslås en 
korridor för infrastruktur. Korridoren ska inrymma 
gång och cykelväg. Syftet är a   möjliggöra en kopp-
ling till två nya utvecklingsområden: BS 200 och BS 
201 och stärka gång- och cykelmöjligheter till befi nt-
liga skolorna Valonskolan och Vretaskolan samt ny 
skola S/F 200. Syftet är också a   skydda marken mot 
exploatering i framtiden om andra infrastrukturob-
jekt eller utvecklingsområden behöver tillkomma.

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

R 200 - GIMO IDROTTSCENTRUM

Norr om Gimo Idro  scentrum är det e   utpekat 
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område för rekreationsutveckling. Området består 
delvis av åker och skogsmark. Utpekandet av områ-
det möjliggör en utveckling av idro  sområdet. Inom 
området fi nns det e   antal fornlämningar. Vid en 
utveckling av området ska dessa beakas. 

Gimo idro  scentrum har delvis blivit inventerat 
med hänsyn till natur- och friluftsvärden. Invente-
ringen visar på höga till medelhöga naturvärden. 
Det fi nns också partier med höga friluftsvärden. Se 
grönstrukturplan (2018) för detaljer. Delar av områ-
det har även identifi erats som e   viktigt område för 
Vretaskolan.

R 201 - GIMODAMMEN

Rekreationsområde runt Gimodammen som ska ut-
vecklas för friluftlivet i Gimo med tätortsnära natur. 
Runt dammen löper idag en slinga av Upplandsle-
den. Gångstigar samt rastplatser och grillplatser ska 
utvecklas längs med dammen. I de norra delarna 
fi nns våtmarker där fåglar häckar och där föreslås 
fågeltorn kunna uppföras för a   tillgängliggöra 
observation av fåglarna. Området ligger inom utökat 
strandskydd om 300 meter och naturvårdsavtal 
från Länsstyrelsen Uppsala län indikerar på höga 
naturvärden. Vissa delar av området har också blivit 
inventerade med hänsyn till natur- och friluftsvär-

den som pekar på medelhöga till låga naturvärden 
samt låga friluftsvärden. Syftet med området anses 
inte strida mot dessa värden.

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas.

S 200 - KYRKÅKERN

Öppet jordbrukslandskap runt den kulturhistoriskt 
viktiga kyrkan som bör bevaras för a   inte påverka 
landskapsbilden negativt. En viktig del i entrén till 
Gimo tätort. E   antal fornlämningar har påträff ats i 
de norra delarna av det skyddade området och dessa 
ska bevaras. A   peka ut området som skyddsvärt be-
döms också gynna skyddet för dessa fornlämningar.

S 201 - NATUR FÖRSKOLAN DIAMANTEN

Området ligger runtomkring väster om förskolan 
Diamanten. Syftet med a   området pekas ut som 
skyddsvärd är a   förhindra exploatering.

Naturen är idag relativt orörd och består till viss del 

av naturskog. Så föreslås området vara även i framti-
den. Skogspartierna kan användas av såväl förskole-
barnen på Diamanten som av barnen i närliggande 
bostadsområde, och det är av denna anledning som 
det är viktigt a   bevara naturskogskvaliteterna.  

Området är förenligt med gällande byggnadsplan 
och ska bevaras.

S 202 - RUBINEN

Området runt förskolan ”Rubinen” är en öppen yta 
som ska bevaras och skyddas mot utveckling som 
kan påverka barnens ny  jande av området negativt. 
Om förändringar ska göras på marken så ska det 
gynna förskolans verksamhet eller barnens intres-
sen.

S 203 - GIMOSTRÅKET

Populärt stråk i Gimo a   röra sig genom orten och 
bör därför bevaras med hänsyn till dess värde som 
rekreationsstråk men också som viktig passage för 
gång och cykel.
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S 204 - NATUR VID HAMMARSKOLAN

Området ligger runtomkring Hammarskolan. Syftet 
med a   området pekas ut som skyddsvärd är a   
förhindra exploatering.

Naturen är idag relativt orörd och består till viss del 
av naturskog, området har även väl upptrampade 
stigar. Så föreslås området vara även i framtiden. 
Skogspartierna ny  jas främst av barnen i Hammar-
skolan.

Delar av området har blivit inventerade med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Iventeringen visar på 
höga naturvärden. Det fi nns också partier som visar 
på höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 
för detaljer.

S 205 - NATUR FÖRSKOLAN RUBINEN

Skogsområde i närhet av förskolan Rubinen och är 
därför viktigt a   bevara för a   kunna utny  jas för 
skolan och allmänheten. Exploatering eller föränd-
ringar som påverkar användningen och naturvärde-
na negativt ska undvikas. 

S 206 - BRUKSMILJÖER

Området skiljer Gimo Bruk och olika industrier åt. 

Syftet med a   området pekas ut som skyddsvärd är 
a   förhindra exploatering. Naturen är idag relativt 
orörd och består till viss del av naturskog. Så före-
slås området vara även i framtiden. Skogspartierna 
och grönytorna blir en tydlig skiljelinje mellan 
industri och bruksmiljö. Bruksmiljöerna har även 
fornlämningsområden utpekat som skyddsvärd 
kulturmiljö där bland annat metallindustri/järnbruk 
samt hy  - och hammarområde återfi nns. Det är för-
enligt med syftet för de  a område men bör stärkas. 
Även den trädallé som löper längs med Coromant-
vägen återfi nns inom det skyddade området.  

S 207 - SÖDRA SKOGEN

Naturområde som bör bevaras som buff ert mellan 
bostadsområden och väg 292. Naturområdet ger 
både en bullerdämpande eff ekt och ger även möj-
lighet till rekreation i tätortsnära natur. Fornläm-
ningsområde fi nns också utpekat i del av området 
och skyddas därmed av a   området pekas ut som 
skyddsvärt.

S 208 - Å-RUMMET

Området är präglat av e   å-rum som ger e   viktigt 
rekreationsvärde till området. De  a ska bevaras så 
a   dessa värden tas tillvara på och vid förändringar 
ska dessa rekreationsvärden stärkas. 

S 209 - GRÖN ENTRÉ

Området är idag oexploaterat och på platsen fi nns 
en del äldre träd. Den gröna karaktären ska bevaras 
och kan gärna utvecklas som en grön entré till Gimo 
tätort. Delar av området är utpekat som lågpunkt för 
dagva  en vilket gör det lämpligt a   bevara marken 
från a   bebyggas.

S 210 - KULLEN

Område som är planlagt i byggnadsplan ”Gimo 
centrala delen” från 1970 som medger lantbruksän-
damål i de fl acka delarna av marken och allmänt än-
damål i det sydvästra partiet där en kulle återfi nns. 
Karaktären av de  a ska bevaras och kan med fördel 
göras mer tillgängligt i framtiden.

S 211 - KRAFTLEDNINGSGATAN

Öppen passage i landskapet som ska reserveras för 
kraftledningsgata och får därför inte tas i anspråk 
för andra ändamål.

S 212 - FOLKPARKEN

Parkområde centralt i Gimo nära folkets hus som ska 
bevaras på grund av sina rekreationsvärden. Parken 
är exempelvis viktig som nära och lä  illgänglig 
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rekreation för serviceboenden på Åkerigatan samt 
äldreboendet Lärkbacken. Endast åtgärder som kan 
förbä  ra dessa rekreationsvärden får göras. 

S 213 - VATTENTORNET

Området runt va  entornet i Gimo används idag som 
passage för många människor och ger vissa rekrea-
tionsvärden, och ska därför skyddas mot förändrad 
markanvändning. Endast åtgärder som förbä  rar 
dessa värden får medges.

S 214 - Å-RUMMET I GIMO

Området runt Olandsån i Gimo som ska skyddas 
från exploatering på grund av risk för översväm-
ningar och ras. Skyddet innebär inte en begränsning 
a   göra åtgärder för rekreation runt ån.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

P 200 - BYTESPUNKT GIMO

I samband ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och 
Börstil så detaljplaneläggs en ny bytespunkt för kol-
lektivtrafi k längs vägen i Gimo tätort. I detaljplanen 
ska även e   område för bostäder planläggas.

P 201 - VATTENTORNET

Detaljplan som drivs i privat regi med syftet a   
möjliggöra för ca 10-15 bostäder.

P 202 - RASTPLATS GIMO

Pågående detaljplan för rastplats för vägtrafi k i 
centrala Gimo. Rastplatsen är tänkt a   inrymma 
funktioner som parkeringsyta, konst m.m.

S/F 200 - FÖRSKOLAN ÄLGEN

Inom Större bostadsområde BS201 – Gimo västra så 
har en yta reserverats för uppförande av förskola 
som ska försörja det upptagningsområde som upp-
står i de nya större bostadsområden som pekats ut i 
västra delen av Gimo.
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S/F 201 - GIMO UTBILDNINGSCENTRUM

Området pekas ut för a   möjliggöra en utbyggnad 
av Gimo Utbildningscentrum.

S/F 202 - SKOLA/FÖRSKOLA HAMMARSKOLAN

Den nuvarande byggnaden där skolverksamhet för 
Hammarskolan bedrivs är e   rivningsobjekt och 
därav behövs en nybyggnation komma till. Området 
är strategiskt fördelaktigt för skola och därför reser-
veras området för framtida skola/förskola.

RV 200 - GIMO RENINGSVERK

Gimo reningsverk med en buff er  on på 300m där 
ingen ny bostadbebyggelse tillåts. Det fi nns i dagslä-
get inget utpekat behov av a   bygga ut reningsver-
ket.

C 200 - GIMO CENTRUM

Gimo centrum har e   tydligt inramat torg och här 
fi nns blandade typer av verksamheter. Centrumtor-
get upplevs dock som oa  raktivt och tråkigt, och 
därför behövs åtgärder göras för a   skapa e   a  rak-
tivt centrum som lockar till besök. En centrumutred-
ning förordas för a   utreda hur de  a ska utföras.
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Öregrund
Öregrund fi ck stadsrä  igheter redan 1491 och an-
lades av Östhammarsbor som sökte sig mot kusten 
för a   få en djupare hamn. Öregrund hade under en 
period en mycket viktig funktion för ut skeppning av 
järn och för den intensiva kus  rafi  ken under sjöfar-
tens gyllene århundraden.

Kyrkan byggdes på 1500 -talet. Av ursprunglig be-
byggelse fi nns annars inget bevarat. Öre grund har 
härjats av åtskilliga bränder. Men framför allt kring 
hamnen kan rester från den medeltida staden spåras 
i gatunätet. Vid 1800- talets slut blev Öregrund en 
populär bad ort. Många av de större trähusen i stads-
kärnan byggdes under badortsepoken och huvud-
delen av bebyggelsen i Öregrunds centrala delar är 
från 1800 - och 1900- talet. 

Fram till 1970- talet  utvecklades Öregrund fram-
förallt kring ham nen, med sammanhållen och låg 
bebyggelse och viss spridning av villabebyggelse 
längs Väster gatan mot sydväst. 1960-  och 1970- talet 
blev en expansionsperiod då nya villaområden och 
fl er bostadshus byggdes öster om stadskärnan. Flera 
nya utbyggnadsområden har nyligen öppnats mot 
söder och väster. Längs kusten i väster fi nns fl era 
marina verksamhetsområden.

Möjligheterna till rekreation i Öregrund är många. Genom att skydda de värden och miljöer som gör orten unik, och samtidigt peka ut 
utvecklingsområden på platser som idag kan användas bättre, främjar översiktsplanen en hållbar och nödvändig utveckling i området som 
helhet.

PROFIL

Öregrund erbjuder e   småskaligt tätortsboende 
med havs  och skärgårdskontakt. Det fi nns ma rina 
verksamheter. Verksamheten vid Kustlabo ratoriet, 
en del av Sveriges lantbruksuniversitet, bidrar till a   
diff erentiera arbetsmarknadsutbu det. Här bedrivs 

forskning och undervisning på universitetsnivå.

Staden är en unik pärla vid havet som lockar många 
besökare. Som serviceort betjänar Öregrund stora 
delar av kust  och skärgårds området. Sommartid 
ökar serviceunderlaget kraftigt tack vare de många 
delårsboende och turister som tillbringar somrar-
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na här. Servicen är i stort se   samlad i Öregrunds 
äldre, centrala delar, nära hamnen. Här fi nns livsme-
delsbutiker, apotek, fackhandel, systembolag, en 
vårdcentral, restauranger samt e   fl ertal små butiker 
som erbjuder allt från kläder till hantverk (varav en 
del bara har öppet sommartid). Den kommunala 
servicen är mer utspridd. Förskola, skola (F- 6) och 
sportanläggningar ligger i anslutning till varandra, 
medan bibliotek, äldreboende och återvinnings-
central fi nns på lite olika, men täm ligen centralt 
belägna platser.

SÄRSKILDA VÄRDEN 

Öregrund betraktas som en av landets bäst bevarade 
småstadsmiljöer, präglad av handel, fi ske och tidig 
turism. De centrala delarna är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Läget med en front mot öppet 
hav är också e   särskilt värde. Här bidrar Tallpar-
ken, e   tätortsnära frilufts område, till Öregrunds 
a  raktionskraft. Det gör även den lilla skalan och de 
många utsiktspunk terna. Öregrund är en av få plat-
ser på östkusten där man kan se solen gå ner i havet.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER 

Landmärkena, den täta kärnan och den öppna fron-

ten mot havet spelar stor roll för Öregrunds a  rakti-
vitet och identitet. Det är värden a   värna.

Klockstapeln, kyrkan, fyrskeppet, Societetshuset 
och gamla skolan är viktiga landmärken och ham-
nen är den främsta mötesplatsen. Men även skolan, 
biblioteket och Tallparken fungerar som mötesplat-
ser.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Det fi nns goda möjligheter a   utveckla det småska-
liga tätortsboendet i Öregrund och stadens viktiga 
funktion som serviceort för omkringliggande kust-  
och skärgårdsområden. Lucktomter gör det möjligt 
a   y  erligare förtäta bebyggelsen som inramar 
stadskärnan. Sär skild hänsyn krävs i hamnområdet 
som är av riksintresse för kulturmiljövården. I Öre-
grunds utkanter mot söder fi nns fl era större områ-
den där det pågår aktiv etablering av nya bostäder 
och verksamheter.

Bä  re trafi klösningar kan stärka hamnområdets 
funktion som mötesplats. E   utredningsområde för 
väg skapar beredskap för en förfl y  ning av färjetra-
fi ken.

Öregrunds sjöfront, Tallparken och e   stråk som 
skapar en grön korridor mellan Kavaröbro och mer 

centrala delar av Öregrund är förslag till områden 
som i första hand ska hållas fria från bebyggelse.

I detaljplanelagda områden fi nns det plats för  
y  erligare verksamheter med marin anknyt ning, 
e   viktigt utvecklingsområde för  Öregrund. De  a 
intresse måste bevakas i den fortsa  a planeringen så 
a   eventuella konfl ikter mellan störande verksamhe-
ter och bostadsbe byggelse kan förebyggas.

UTMANINGAR

Öregrund saknar idag utbyggnadsmöjligheter 
då kapaciteten för va  en- och avloppssystemet är 
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Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 300 - ÖREGRUND VÄSTRA

E   större område för bostäder som ur strategisk 
synpunkt lämpar sig väl då VA-utbyggnad väntas 
ske från Öregrund till Stenskär och sedan vidare till 
Snesslinge. Området blir en del av VA-utbyggnaden 
samtidigt som tillgängligheten till befi ntlig kollek-
tivtrafi k för området anses god i och med närheten 
till väg 1100 där kollektivtrafi k går idag. Bebyggel-
sen ska bestå av medeltät byggnadsstruktur och 

blandad bebyggelse för a   tillgodose olika behov av 
bostäder. Service i form av till exempel närbutik för 
livsmedel kan bli aktuellt för a   skapa möjligheter 
a   minska bilanvändandet för de boende. I detaljpla-
neläggningen ska gång- och cykeltrafi k möjliggöras 
genom hela området och in mot Öregrunds centrum 
och mot skolor centralt i Öregrund. En yta har reser-
verats inom området för förskola.

Två större lågpunkter återfi nns inom området och 
bebyggelse runt dessa bör undvikas, alternativt 
a   hållbara dagva  enlösningar kan ordnas inom 
området. Där den lilla fornlämningen ligger fi nns e   
område som ingår i naturvårdsavtalet från länssty-
relsen och de  a ska beaktas vid planläggning. I om-
rådet fi nns vissa värden i form av kalkbarrskog med 
tillhörande arter, men bedömningen är a   det fi nns 
möjlighet a   anpassa planläggning efter befi ntliga 
naturvärden. En större naturvärdesinventering ska 
därför göras vid detaljplaneläggning.

Utvecklingsområden bostä-
der
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 

befi ntlig bebyggelse.

BK 300 - ODENPLAN

I hörnet mellan Håkanssonsgatan och Odengatan 
fi nns idag en öppen gräsyta med några enstaka 
träd. Platsen fi nns med i stadsplanen för Öregrund 
från 1935 där ytan är planlagd som ”allmän plats – 
parker, planteringar och naturområden”. Platsen be-
döms inte användas i större utsträckning och skulle 
kunna lämpa sig för a   uppföra e   fl erbostadshus 
i 2-3 våningar. Närhet fi nns till det mesta som 
Öregrund har a   erbjuda och bidrar till a   skapa en 
blandad bebyggelse i orten. Potentiella förorenade 
områden fi nns i närheten och markprover bör tas 
vid planläggning

BK 301 - KVARTER VILSTEN

Inom nuvarande Kvarter Vilsten fi nns idag mark 
som är planlagd som parkmark men som idag inte 
används som park. Här föreslås komple  eringar 
med fl erbostadshus och en ny detaljplan som även 
ska skapa e   komprimerat område för parkmark 
med e   tydligare genomförande och bä  re använd-
barhet. Nya bostadshus ska harmoniera med de be-
fi ntliga byggnader som fi nns inom Kvarter Vilsten.

väldigt begränsad. Öregrund är en väldigt popu-
lär besöksort på sommaren och har en stor andel 
delårsboenden, vilket gör a   vinterhalvåret kan 
upplevas som dö   i orten. Under sommaren är 
va  entillgångarna sämre i och med torrperioder 
samtidigt som fl er ny  jar va  entillgångarna vilket 
skapar dricksva  enbrist i perioder. Den långsiktiga 
va  en- och avloppssituationen måste lösas på sikt 
för a   Öregrund ska nå sin fulla potential.
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Naturområdet i Kvarter Vilsten har inventerats med 
hänsyn till natur- och frluftsvärden som pekar på 
medelhöga värden för respektive. Se grönstruktur-
plan (2018) för detaljer. Hänsyn ska tas till de  a vid 
exploatering.

BK 302 - FYRSKEPPSVÄGEN

Marken består idag av skog, är lä   kuperad och ej 
detaljplanelagt. Lämpar sig som en fortsä  ning av 
detaljplan 5.100 - ”Kärrdalsvägen”. Ny detaljplan bör 
möjliggöra för y  erligare friliggande villor där hän-
syn ska tas till befi ntlig närliggande byggnadsstruk-
tur. Naturvärdesinventering ska göras i samband 
med detaljplaneläggning.

De norra delarna av området är inventerad med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som pekar på 
höga värden för respektive. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer.

BK 303 - KÄRRDAL

Området består idag av större avstyckningar där 
de fl esta är bebyggda. En utveckling av området 
föreslås vara a   möjliggöra avstyckning av de större 
tomterna till mindre tomter och på så sä   skapa 
plats för fl er bostäder. Området lämpar sig bäst för 

friliggande villor men skulle behovet fi nnas kan 
även radhus, parhus eller kedjehus tillåtas.

Mindre områden av de södra och västra delarna av 
det utpekade området har blivit inventerade med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar på 
både höga och låga natur- och friluftvärden. Se 
grönstrukturplan (2018) för detaljer.

BK 304 - APELGÅRDEN

Området ligger i anslutning till industriområdet 
”Rörhamn” i norr och Kärrdalsvägen i syd. Marken 
är ej detaljplanelagd i dagsläget och viss bebyggelse 
fi nns redan idag i området. Framtida utveckling av 
området ska möjliggöra för fl er bostäder, där hänsyn 
ska tas till befi ntlig närliggande byggnadsstruktur. 
Då området angränsar till industriområde ska bul-
lerutredning göras i samband med detaljplanelägg-
ning och natur ska sparas i norra delen för a   skapa 
en naturlig barriär mellan bostäder och industri. E   
mindre skredområde har identifi erats inom området. 
En geologisk undersökning kan komma a   krävas 
vid vidare planering.

Området har blivit inventerat med hänsyn till natur- 
och friluftsvärden som visar på höga till låga natur-
värden samt höga till medelhöga friluftsvärden. Se 

grönstrukturplan (2018) för detaljer.

BK 305 - HUMMELFJÄRDEN

Området ligger längs med Västergatan precis innan 
Öregrunds tätort tar vid. Marken består av mesta-
dels skog men med viss bebyggelse i form av bostä-
der samt viss industri. En utveckling av området ska 
möjliggöra för fl er bostäder och bör vara i blandad 
bebyggelse för a   ta tillvara på närheten till centra-
la Öregrund och samtidigt bli en del av det större 
bostadsområdet BS 300 – Västra Öregrund. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt höga friluftsvärden.

BK 306 - SÖDRA ÖREGRUND

Område angränsande till fritidsområden i södra 
Öregrund. Marken består idag av skogsmark och 
några få bostäder återfi nns inom området. Utveck-
ling av blandade bostäder föreslås då området anses 
som en naturlig förlängning av tätorten då P300, 
U303, U304 byggts ut. Bostadsområdet ska naturan-
passas för a   behålla landskapsvärden och några 
mindre lågpunkter fi nns utpekade inom området 
vilket ställer krav på a   hanteringen av dagva  en 
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utreds vid detaljplaneläggning. E   potentiellt föro-
renat område fi nns identifi erat i det sydvästra hörnet 
av området och de  a behöver undersökas genom i 
första hand markprover i vidare planläggning.

Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för industrier, 
verksamheter och handelsområden.

IV 300 - ÖREGRUND INDUSTRIOMRÅDE

Området har reserverats för nya etableringar av 
industri i anslutning till Öregrund. Området lämpar 
sig väl då det ligger på behörigt avstånd till bostads-
bebyggelse samtidigt som närheten till de större 
infrastrukturstråken. 

IV 301 - KIOSKEN

Kommunal mark som arrenderas idag delvis där 
restaurang och kiosk bedrivs på platsen. En mer 
permanent lösning på byggnad och e   helhets-
grepp av platsen bedöms lämplig. Verksamheter för 
handel, restaurang, kontor eller hotell ska medges 
på platsen och ingen störande miljöverksamhet ska 

förekomma.

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 
komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 300 - ALTERNATIVT FÄRJELÄGE

De  a område ska reserveras för en alternativ hamn 
för färjeläge i Öregrund. Trafi kverkets senast utförda 
åtgärdsvalsstudie visar dock på a   e   ny   färjeläge 
inte är ekonomiskt försvarbart och förordar istäl-
let mindre åtgärder längs befi ntliga förbindelser. 
Kommunen vill dock reservera området för framtida 
utveckling ifall förutsä  ningarna och motiven för a   
utveckla e   ny   färjeläge förändras.

IK 301 - TRAFIKSTRÅK FÄRJELÄGET

De  a trafi kstråk ska reserveras för a   hantera 
trafi ken för e   alternativt färjeläge i Öregrund nära 
Öregrundsvarvet. 

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

R 300 - LORTFJÄRDEN

Naturområde som innehåller stigar och vand-
ringsvägar för fi sk. Området ska i samarbete med 
Upplandsstiftelsen och privata markägare utvecklas 
genom a   märka upp stigar och stärka vandrings-
vägarna för fi sk. 

Östra delen av området har inventerats med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden som visar på medelhö-
ga naturvärden samt höga friluftsvärden. Se grön-
strukturplan (2018) för detaljer. Syftet med området 
bedöms inte påverka dessa värden negativt.

R 301 - HUMMELFJÄRDENS REKREATIONSOM-
RÅDE

En fortsä  ning på det viktiga rekreationsområdet 
Tallparken längs Öregrunds norra kustområde. Nya 
gångstigar ska kopplas ihop med de befi ntliga som 
fi nns i Tallparken. Området är i stora delar inven-
terat med hänsyn till natur- och friluftsvärden som 
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visar höga, medelhöga samt låga natur- och fri-
luftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för detaljer.
Stor hänsyn ska tas till befi ntliga naturvärden vid 
utveckling av området.

R 302 - FURSUDDEN 

Naturområde i de södra delarna av Öregrund 
med befi ntliga stigar som slingrar sig runt udden. 
Området föreslås utvecklas för a   stärka rekrea-
tionsmöjligheterna och nya rastplatser ska anläggas 
och stigar ska märkas upp. Större delen av området 
innefa  as av strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ 
miljöbalken. 

Området är i stora delar inventerat med hänsyn till 
natur- och friluftsvärden som visar på medelhöga 
och låga naturvärden samt höga, medelhöga och 
låga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för 
detaljer. Stor hänsyn ska tas till befi ntliga naturvär-
den vid utveckling av området.

R 303 - ÖREGRUNDS ELLJUSSPÅR 

Öregrunds elljusspår är en viktig del för Öregrunds 
friluftsliv och en utveckling av området ska syfta till 
a   anlägga grillplatser, utomhusgym samt vind-
skydd vid e   par platser för a   göra området än mer 

a  raktivt.  

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar medelhöga och låga natur-
värden samt höga, medelhöga och låga friluftsvär-
den. Se grönstrukturplan (2018) för detaljer. syftet 
med området anses inte påverka värdena negativt. 

R 304 - PARK ÖREGRUNDS KYRKA 

Parken som ligger i anslutning till Öregrunds kyrka 
ska utvecklas till en mer a  raktiv park a   besöka, 
och som kan ge e   grönt andrum i den täta bygg-
nadsstrukturen i centrala Öregrund.

R 305 - KLOCKTORNET

Grönområdet runt klocktornet i Öregrund ska 
utvecklas genom a   göra det mer tillgängligt och 
möjliggöra för trevliga si  platser i anslutning till 
klocktornet. 

R 306 - TRÄSKET 

Naturområde som består i stora delar av träskmark. 
En utveckling av de  a område ska vara a   skapa 
en fortsä  ning av det angränsande elljusspåret. 

Träskmarken har viktiga naturvärden på grund av 
dess förmåga a   bland annat binda koldioxid och 
fi ltrera skadliga partiklar. Därför ska vägar över 
träsket anläggas genom träbroar och på så sä   kan 
träskmarken bevaras.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga och låga na-
turvärden samt höga och medelhöga friluftsvärden. 
Se grönstrukturplan (2018) för detaljer. Hänsyn ska 
tas till naturvärden vid utveckling av området.

R 307 - VANDRINGSFJÄRDEN

Kommunal mark där möjlighet fi nns till a   utveck-
la e   a  raktivt rekreationsstråk längs med Sun-
nanö  ärden. Längs med vandringsleden föreslås 
även uppförandet av utpekade vindskydd och grill-
platser samt skyltning för lederna. Leden föreslås 
knyta ihop med R302 - Fursudden i söder och sedan 
vidare längs R308 - Södra kustvandringen. 

R 308 - SÖDRA KUSTVANDRINGEN

Precis som R307 - Vandrings  ärden så är denna 
sträcka kommunal mark i dagsläget och har möjlig-
het a   utvecklas till e   än mer a  raktivt rekreations-
stråk. Även här föreslås utpekade grillplatser, vind-
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skydd samt skyltning till vandringsleder uppföras. 
Stråket ska knytas samman med R302 - Fursudden 
och vidare R307 - Vandrings  ärden.

R 309 - TALLPARKEN

Viktigt naturområde längs med den norra kust-
området vid centrala Öregrund som redan idag är 
en anlagd vandringsled och där området föreslås 
kunna utvecklas i form av fl er vindskydd, skyltar 
samt skötsel av rekreationsområdet. Området ska 
kopplas ihop med R 301 - Hummel  ärdens rekrea-
tionsområde i väst och R 310 - Norra kustremsans 
rekreation i öst. Området har en viktig funktion som 
nära rekreation för äldreboendet Tallparksgården 
samt servicelägenheter på smedjegatan och södra 
långgatan. Tillgängligheten i grönområdet bör där-
för beaktas i framtida planering.

R 310 - NORRA KUSTREMSANS REKREATION

Klipplandskap längs med det norra kustområdet 
vid centrala Öregrund som blir en förlängning 
av Tallparken och sedan runt de norra delarna av 
Öregrund. Gångstigar ska anläggas och underhållas 
i området. 

R 311 - ÖSTRA KUSTREMSANS REKREATION

Klipplandskap längs med den östra delen av kust-
området vid centrala Öregrund och slutar sedan 
vid det alternativa färjeläget - K300. Gångstigar ska 
anläggas och underhållas i området. 

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas.

S 300 - NORDÖSTRA KUSTREMSAN

Skyddat område längs den klippiga kustremsan i 
Öregrunds östra delar utan några föreslagna anlägg-
ningsåtgärder. Området ska bevaras och får inte tas 
i anspråk. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på låga naturvärden och 
medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer.

S 301 - LEKYTA FJÄLLGATAN

Området innehåller idag en lekplats i ena y  erkan-
ten samt bergbunden mark med öppna hällar och 
naturlig vegetation. Området pekas ut som skydds-
värt för a   behålla inslag av den typiska miljön för 
Öregrund. Lekplatsen inom det utpekade området 
får utvecklas på befi ntlig yta.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
och medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer.

S 302 - NORDVÄSTRA KUSTREMSAN

Skyddat område längs den klippiga kustremsan i 
Öregrunds norra delar utan några föreslagna an-
läggningsåtgärder. Området ska bevaras och får inte 
tas i anspråk.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på höga, medelhöga samt 
låga natur- och friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.
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S 303 - NYCKELBIOTOPSOMRÅDE

Området är utpekat som område för nyckelbiotop 
vilket beskrivs som skyddsvärt på grund av a   det 
innehåller kalkbarrskog med rik förekomst av veds-
vampar och stora inslag av senvuxna träd. Området 
ska inte tas i anspråk för exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på låga naturvärden samt 
medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 304 - BLOCKLANDSKAPET

Område med bergigt landskap och viss växtlighet 
som är typiskt för Öregrunds natur och bör därför 
bevaras från exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 305 - BERGET

Område med bergigt landskap och viss växtlighet 

som är typisk för Öregrunds natur och bör därför 
bevaras från exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 306 - BUFFERT FÖR FÄRJELÄGE

Lä   kuperat område med gles skog som ska reser-
veras som en buff ert för eventuell planläggning av 
framtida alternativt färjeläge. 

S 307 - BERGET 2

Område med bergigt landskap och viss växtlighet 
som är typisk för Öregrunds natur och bör därför 
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bevaras från exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 308 - SKOGEN

Tätortsnära naturskog som är viktigt ur rekrea-
tionssynpunkt och ska bevaras från exploatering. 
Åtgärder som skadar dess naturvärden och rekrea-
tionsvärden ska undvikas.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 309 - KLIPPAN

Område med bergigt landskap och viss växtlighet 
som är typisk för Öregrunds natur och bör därför 
bevaras från exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 

samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 310 - UTSIKTEN

Område med klipplandskap och viss växtlighet som 
är typisk för Öregrunds natur. Platsen har dessut-
om e   mervärde av möjligheten till bra utsikt från 
klipporna. Området ska bevaras och de föränd-
ringar som kan godtas ska vara för a   öka platsens 
tillgänglighet eller a   öka utsiktsmöjligheterna för 
allmänheten. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 311 - INDUSTRISKOGEN

Området är e   naturområde som är detaljplanelagt 
som natur och ska fortsä  a vara så för a   säkerställa 
en skyddsbuff ert mot störningar mellan bostäder 
och industriområdet Öregrundsvarvet. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 

friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 
för detaljer. Syftet med området anses inte påverka 
värdena negativt.

S 312 - RENINGSVERKET

E   skyddsområde runt reningsverket i Öregrund 
där bebyggelse inte ska uppföras. Undantag får 
ske för teknisk anläggning kopplat till reningsver-
ket. Skyddsavståndet till reningsverket ska vara 
300 meter mot närmaste bostadsbebyggelse. Inom 
skyddsområdet fi nns redan befi ntlig bebyggelse. 
Ingen nytillkommande bostadsbebyggelse ska till-
låtas inom skyddsområdet på grund av närheten till 
reningsverket. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på höga och låga naturvär-
den samt höga och låga friluftsvärden. Se grönstruk-
turplan (2018) för detaljer. Syftet med området anses 
inte påverka värdena negativt.

S 313 - KORRIDOREN

Naturområde som fungerar som en grön korridor 
där allmänheten rör sig och bör därför bevaras från 
exploatering. 
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Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på höga, medelhöga och 
låga naturvärden samt höga medelhöga och låga 
friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för detal-
jer. Syftet med området anses inte påverka värdena 
negativt.

S 314 - BUFFERT MOT ÅTERVINNINGEN

Naturområde som är viktigt a   bevara som en 
skyddsbuff ert mot störningar mellan bostäder och 
återvinningscentral.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 
för detaljer. Syftet med området anses inte påverka 
värdena negativt.

S 315 - BUFFERT MELLAN BYGGNADSSTILAR

Naturområde som fungerar som tätortsnära natur 
och som samtidigt separerar bostadsområden i 
olika byggstilar. Området ska bevaras och får inte 
exploateras.

Området är delvis inventerat med hänsyn till natur- 
och friluftsvärden som visar på medelhöga natur-

värden samt medelhöga friluftsvärden. Se grönst-
rukturplan (2018) för detaljer. Syftet med området 
anses inte påverka värdena negativt.

S 316 - KLIPPAN 2

Område med bergigt landskap och viss växtlighet 
som är typisk för Öregrunds natur och bör därför 
bevaras från exploatering. 

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

S 317 - RÅDHUSPARKEN

Liten park i centrala Öregrund som bidrar med 
tätortsnära grönska och har e   viktigt rekreations-
värde. Området ska bevaras och får inte exploateras 
för annan användning.

S 318 - ÖREGRUNDSUDDEN

Populär besöksplats för boende och turister nära 
havet. Platsen ska bevaras och hållas tillgänglig för 
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allmänheten och åtgärder får endast göras om de 
kan förbä  ra de nuvarande rekreationsvärdena.

S 319 - KILEN

Platsen bedöms som en grön kil mellan bostadsom-
råden och därför viktigt genom a   den bidrar med 
grönska i centrala Öregrund. Platsen ska bevaras 
och får inte exploateras för annan användning.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på höga naturvärden samt 
höga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 
för detaljer. Syftet med området anses inte påverka 
värdena negativt.

S 320 - TENNISBANAN

Tennisbanan är e   populärt besöksmål och viktig 
rekreationsaktivitet i centrala Öregrund. Tennisba-
nan ska bevaras och får inte exploateras för annan 
användning.

S 321 - NYCKELBIOTOP KALKBARRSKOG

E   mindre område mellan bebyggelse där nyckel-
biotop är identifi erat. Området beskrivs innehålla 
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kalkhaltig jordart som bedöms som skyddsvärt och 
därför ska marken inte exploateras.

Området är inventerat med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga naturvärden 
samt medelhöga friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Syftet med området anses inte 
påverka värdena negativt.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

S/F 300 - FÖRSKOLA VÄSTRA ÖREGRUND

Vid utvecklingen av BS300 – Västra Öregrund ska 
e   område reserveras för förskola som försörjer det 
nya upptagningsområde som området innebär.

S/F 301 - UTVECKLING ÖREGRUNDS SKOLA

E   område har reserverats i anslutning till den 
nuvarande skolan i Öregrund för eventuella behov 
av nya lokaler. 

P 300 - ÖREGRUND 148:11

Pågående detaljplan för bostäder som ligger vilande 
på grund av brist på VA-kapacitet i det kommunala 
ledningsnätet. Mängden bostäder som detaljplanen 
ska tillåta är inte fastslaget och planprocessen är 
fortfarande endast i startskedet.

RV 300 - RENINGSVERKET ÖREGRUND

Öregrunds reningsverk med en buff er  on på 300m 
där ingen ny bostadbebyggelse tillåts. Kapaciteten i 
reningsverket är för närvarande bristfällig och det 
fi nns i dagsläget ingen prognos på om och när en 
utbyggnad av reningsverket är aktuellt.
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Österbybruk

Österbybruk är en av kommunens kulturhistoriskt mest intressanta platser. I framtiden är det viktigt att värdena bevaras, men också att 
allmänheten har tillgång till miljöerna som gör området unikt.
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Österbybruk är det största och äldsta järnbru ket i 
Östhammars kommun, anlagt redan på 1500 -talet. 
Här fi nns både industribyggnader och bostäder från 
bruksepoken. Vallonsmedjan är från 1500- talet och 
brukets äldsta byggnad. Herrgården, brukskyrkan 
och klockstapeln byggdes på 1700- talet. 

Den moderna tätorten har framförallt anlagts norr 
om herrgården, även om viss komple  eran de be-
byggelse har kommit till i anslutning till de gamla 
brukslängorna. Redan i början av 1900- ta let och 
fram till 1950- talet byggdes nya små husområden i 
Österbybruk. Verksamheten vid Fagersta bruk och 
Dannemora gruvor hade stor betydelse för expan-
sionen. Den fortsa  e under 1960 - och 1970- talet. Då 
byggdes fl erfamiljshus och då planlades större områ-
den både öster och väster om centrum. 

Efter 1980 -talet har bebyggelseexpansionen fortsa   
öster och väster om centrum. Öster om centrum 
upptar Fagerstas gamla industriområde en stor yta. 
Österby gjuteri är den enda delen av Fagerstas tidi-
gare verksamhet som lever kvar efter den omfa  an-
de nedläggning som skedde på 1980- talet.

PROFIL

Österbybruk är en trivsam boende-  och pend larort 

med bra förbindelser i fl era väderstreck: mot Gävle 
och Uppsala- Stockholm via Upptåget i Örbyhus och 
Sky  orp eller E4. Vallonbruket tillför skönhet och 
kulturhistoria. Det fi nns en tydlig koppling mellan 
nutid och historia. Från torget i centrum ser man in i 
herrgårdsområdet. 

Servicen ligger förhållandevis väl samlad i cen-
trum. Där fi nns bland annat livsmedelsbutiker, 
bank, bageri men också vårdcentral och tandlä-
karmo  agning. Sportanläggningar, skola (F- 9) och 
bibliotek ligger i anslutning till centrum, medan 
förskolor, äldreboende och återvinnings anläggning 
fi nns på lite olika platser. 
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SÄRSKILDA VÄRDEN

Österbybruk med Dannemora gruvor är centrala 
minnesmärken från århundraden av bergshantering 
och järnframställning. De  a är en av kommunens 
mest värdefulla kulturmiljöer och e   riksintres-
seområde som innefa  ar både Österbybruk och 
omgivande områden. Inte bara bruket, utan också 
dammsystemen, gruvområ det i Dannemora och 
omgivande ekhagar ingår. Dessa kvaliteter bidrar 
till Österbybruks a  rak tivitet som boendeort.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER

Herrgården, klockstapeln och osthusen har stor 
betydelse för Österbybruks identitet och profi l. De är 
viktiga landmärken, liksom Folkets hus och Fager-
stas gamla industriområde. De många dammarna 
har också stor betydelse för Österby bruks karaktär. 

Torget, herrgårdsområdet, busstationen, simbadet, 
skolan och idro  splatsen är punkter där Österby-
borna möts. Dessa platser behöver kopplas samman 
bä  re.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Det fi nns goda möjligheter för Österbybruk a   

utvecklas som boende  och pendlarort. Här fi nns 
många a  raktiva miljöer och också närhet till 
spårbundet pendlingsalternativ. E   bra rese centrum 
kan utvecklas på sikt tack vare befi ntlig järnväg 
och skulle utny  ja och stärka ortens funktion som 
boende  och pendlarort. 

Genom a   förtäta och knyta samman olika bostads-
områden kan stadskänslan förstärkas. Det är viktigt 
a   tillkommande bebyggelse inte döljer eller av-
skärmar Österbybruks landmär ken och vackra vyer, 
exempelvis mot dammar na. Utvecklingen måste ske 
med stor hänsyn till områdets höga kulturmiljövär-
den. 

Ekhags-  och ängslandskapet norr om Österby bruk 
och e   område öster och norr om Danne morasjön 
har landskapsbildsskydd (se sid 182).

Det är också viktigt a   det fi nns gröna, sam-
manhängande stråk genom samhället. De kan bli än 
mer a  raktiva om de kopplas ihop bä  re, till exem-
pel med hjälp av mindre park områden. Mötesplat-
serna i Österbybruk behöver också kopplas samman 
bä  re. Järnvägen funge rar som en barriär.

Söder om väg 292, i anslutning till  ärrvärme-
verket, fi nns potential för etablering av nya, störande 
verksamheter. Vägen fungerar som en avskärmande 
barriär för bostadsbebyggelsen.

UTMANINGAR

Österbrybruk har som sagt goda utvecklingsmöj-
ligheter för boende, och här är kapaciteten för både 
va  en och avlopp relativt god. En utmaning är a   
locka till infl y  ning i orten. Utveckling av handel 
och annat utbud av service inne i tätorten är en 
utmaning för a   göra Österbybruk till en a  raktiv 
boendeort.
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Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 400 - SEFFERBACKEN

Området som pekas ut längst väster om Stordam-
men är e   av de större nya bostadsområdena i 
Österbybruk som utgörs av skogmark i dagsläget. 
Utpekandet av området är a   anse som tätortsut-
veckling av Österbybruk. Direkt söder om området 
fi nns befi ntliga bostäder. Närliggande bebyggelse 
består av friliggande hus. Området är a   anse som 
e   ny   utvecklingsområde där bebyggelsestruk-
turen och karaktären inte behöver förhålla sig till 
befi ntlig bebyggelse. Möjlighet fi nns framförallt för 
nya småhus/parhus/kedjehus men även fl erbostads-
hus kan vara möjligt. Bebyggelsen ska anpassas till 
omkringliggande natur för a   ta tillvara på den skog 
som området består av idag.

Den mindre vägen som i dagsläget går mellan de 
utpekade områdena BS400 och BS401 behöver bred-
das för a   kunna ta emot trafi k från den planerade 
bostadsutbyggnaden. 

Området har delvis blivit inventerat med hänsyn 

till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på 
medelhöga till låga naturvärden. Majoriteten av det 
inventerade området visar på låga friluftsvärden. Se 
grönstrukturplan (2018) för detaljer. Naturvärdesin-
ventering ska göras vid detaljplaneläggning.

I norra delarna av området fi nns e   större fornläm-
ningsområde som ska undvikas vid framtida explo-
atering. Delar av området är även låglänt och därför 
rekommenderas en dagva  enutredning i samband 
med detaljplanearbetet. 

BS 401 – KLOCKARBACKEN 2

Det utpekade området är beläget direkt väster om 
Stordammen och utgörs av skogmark i dagsläget.  
Utpekandet av området är a   anse som tätortsut-
veckling av Österbybruk. Direkt söder om området 
fi nns befi ntliga bostäder. Närliggande bebyggelse 
består av friliggande hus. Området är a   anse som 
e   ny   utvecklingsområde där bebyggelsestruk-
turen och karaktären inte behöver förhålla sig till 
befi ntlig bebyggelse. Möjlighet fi nns framförallt för 
nya småhus/parhus/kedjehus men även fl erbostads-
hus kan vara möjligt. Bebyggelsen ska naturanpas-
sas för a   ta tillvara på den skog som området består 
av idag. 

Området har delvis blivit inventerat med hänsyn 
till natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på 
medelhöga till låga naturvärden. Majoriteten av det 
inventerade området visar på låga friluftsvärden. Se 
grönstrukturplan (2018) för detaljer. Naturvärdesin-
ventering ska göras vid detaljplaneläggning.

Inom det utpekade området fi nns några större låg-
länta partier som särskild hänsyn ska tas till och en 
dagva  enutredning rekommenderas vid detaljpla-
nearbetet. Fyra stycken områden där risk för skred 
har identifi erats ska även tas med i beaktning när 
området planeras för bostäder. 

Stora delar av området ligger inom utökat strand-
skydd vilket betyder a   de  a behöver utredas och 
dispens krävs för a   bebyggelse ska vara möjligt. 
Det utökade strandskyddet grundar sig i e   natur-
vårdsavtal från 1987 skapat av länsstyrelsen där 
höga naturvärden och arter pekats ut och beslut om 
fortsa   ökat strandskydd togs sedan 1995 samt 2015. 
Även om ny bebyggelse kommer a   göra intrång på 
det utökade strandskyddet så är avsikten a   det ge-
nerella strandskyddet om 100 meter fortfarande ska 
behållas för a   säkerställa djur och allmänhetens 
tillgång till stranden.
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Utvecklingsområden bostä-
der
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse.

BK 400 – ILSVEDDEN

Området ligger väster om fotbollsplanen och utgörs 
av skogsmark. Närliggande bebyggelse består av 
friliggande villor med stora tomter. Utpekandet av 
området är a   anse som komple  erande bebyggel-
se. Strukturen och karaktären på komple  erande 
bebyggelse behöver förhålla sig till befi ntlig bebyg-
gelse men kan också tillåta tätare bebyggelse som 
t.ex. radhus. Området ligger i direkt anslutning till 
Dannemoravägen vilket ger området nära tillgång 
till regionala bussförbindelser. 

På grund av dess läge vid Dannemoravägen och 
närheten till gruvan bör en bullerutredning utföras 
för a   vidta åtgärder, speciellt om det blir aktuellt 
a   öppna Dannemora gruvor igen och tung trafi k 
kommer belasta vägen och gruvområdet igen. Min-
dre låglänta partier fi nns inom området och ska tas i 
beaktning vid framtida planering av området. 

Ilsvedden har inte blivit inventerad med hänsyn till 
natur- och friluftsvärden. 

BK 401 - SKYTTBACKEN

Sky  backen är en befi ntlig detaljplan där stora delar 
av området ännu inte är utbyggt. Inom området 
fi nns två fornlämningsområden som hänsyn ska tas 
till men i övrigt har området goda förutsä  ningar. 
Bullerdämpande åtgärder bedöms behöva utredas 
vid en eventuell detaljplaneändring då området är 
omgärdat av både större väg samt järnväg. 

BK 402 - HOVGÅRDEN

Det utpekade området är beläget söder om Österby 
simbad. Området utgörs av åkermark och skogs-
mark. Området är a   anse som komple  erande 
bebyggelse. Strukturen och karaktären på komplet-
terande bebyggelse behöver förhålla sig till befi ntlig 
bebyggelse. 

Området har blivit inventerat med hänsyn till 
natur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på 
medelhöga till låga naturvärden. Det visar också på 
a   området har låga friluftsvärden. Se grönstruktur-
plan (2018) för detaljer.

Inom det utpekade området fi nns både större och 
mindre fornlämningsområden bestående bland 
annat av bebyggelselämningar och fångstgrop. Stor 
försiktighet till de  a ska tas i detaljplanearbetet. 

E   låglänt område närmast Pålsboda är identifi erat 
och därför bör dagva  enutredning göras i detaljpla-
nering. Två områden med risk för ras fi nns även 
inom det utpekade området, båda längs med Ham-
margatan. Geoteknisk utredning förordas därför.

Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för industrier, 
verksamheter och handelsområden.

IV 400 - FÖRETAGSBY ÖSTERBYBRUK ETAPP 2

En fortsä  ning av utvecklingen av industrier i 
Österbybruk. Området är väl separerat från bostads-
bebyggelse och lämpar sig därför även för störande 
industrier. Marken består främst av sandig morän 
och en mindre del glacial lera. Området är idag e   
skogsområde och är inte inventerat med hänsyn till 
natur- och friluftsvärden. En inventering kan därför 
behöva göras vid detaljplaneläggning.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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viktig skog för Österbyskolan. I framtiden bör om-
rådet användas för etablering av nya aktiviteter eller 
funktioner som överensstämmer med ändamålet 
rekreation. Alla åtgärder som görs i området måste 
alltså innebära a   befi ntliga rekreationsfunktioner 
inte påverkas negativt. 

Inom området fi nns en nedlagd deponi på en 
fastighet med riskklass 3. Därför är det lämpligt a   
det utreds om området är säkert för användningen 
rekreation innan det utvecklas vidare. 

Området har blivit inventerat med hänsyn till na-
tur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på låga 
till medelhöga naturvärden. Det visar också på a   
området har medelhöga friluftsvärden. Se grönst-
rukturplan (2018) för detaljer.

R 401 - SÅGDAMMSPARKEN

Mi   i Österbybruk ligger det utpekade området 
R 401. Området är värdefullt för tätortens närhet 
till rekreation och sammanknyter olika delar av 
tätorten. Området har en naturlig koppling till e   
stort antal bostäder i närheten. Inom området tillåts 
i dagsläget utveckling av bostäder. I framtiden bör 
området användas för etablering av nya aktiviteter 
eller funktioner som överensstämmer med ända-

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 
komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 400 - CYKELSTRÅK FILMVÄGEN

En mindre ortsväg som har potential a   utvecklas 
till e   eff ektivt pendlingsstråk mellan Österbybruk 
och Dannemora. Cykelbarhet och säkerhet för gång- 
och cykeltrafi kanter ska utvecklas på denna sträcka.

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

R 400 - VATTENTORNET

Sydväst om Österbyskolan vid va  entornet pekas 
e   område ut för utveckling av rekreation. Områden 
är värdefulla för tätortens närhet till rekreation och 
sammanknyter olika delar av tätorten. Området har 
en naturlig koppling till e   stort antal bostäder i 
närheten och har vid en inventering utpekats som en 

målet rekreation. Alla åtgärder som görs i området 
måste alltså innebära a   befi ntliga rekreationsfunk-
tioner inte påverkas negativt. 

Området har blivit inventerat med hänsyn till na-
tur- och friluftsvärden. Inventeringen visar på låga 
till medelhöga naturvärden. Det visar också på a   
området har medelhöga friluftsvärden. Se grönst-
rukturplan (2018) för detaljer. 

R 402 - OPPDAMMEN

Intill campingen i Österbybruk ligger Oppdammen 
som föreslås för framtida rekreationsutveckling. 
Runt Oppdammen föreslås en gångstig för a   
tillgängliggöra tätortsnära rekreation. Området är 
delvis utmarkerat som byggnadsminne tillsammans 
med den närliggande bruksmiljön och därför bör 
Länsstyrelsen vara med i e   tidigt samråd vid fram-
tida planering av rekreationsområdet.

R 403 - STORDAMMENS VANDRINGSLED

Stordammens vandringsled sträcker sig från 
campingen i Österbybruk upp till Aspo naturreser-
vat längs med Stordammen. Visionen är a   ha en 
tätortsnära vandringsled som tillgängliggör natu-
ren kring Stordammen. Vandringsleden vid namn 
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rekreation. Det innebär a   området ska vårdas och 
inte i allt för väsentlig grad förändras. Däremot kan 
rekreationsanläggningar och tillgänglighetsarbeten 
tillåtas. Med tillgänglighetsarbeten menas gång- och 
cykelvägar, elljusspår, skidspår etc. Området anses 
bli ännu viktigare a   behålla för rekreation i framti-
den då de större bostadsområdena BS400 och BS401 
utvecklas. 

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

R 405 - KLOCKARBACKENS OAS

Mellan bostadsområde B400 och B401 föreslås en 
grön oas för a   främja rekreation. E   nyckelbiotop-
område med kalkbarrskog är identifi erat inom R405 
som stor hänsyn ska tas till vid planering av framti-
da rekreationsområde. På grund av nyckelbiotopen 
föreslås en minimal påverkan i skogspartiet och 
samråd med Skogsstyrelsen. Området kan tänkas 
behöva ta yta från B400 och B401 för a   skydda 
nyckelbiotopen.

R 406 - IP ÖSTERBYBRUK

Området är en idro  splats med fotbollsplaner i orten 
som med fördel kan utvecklas för a   skapa e   större  
sammanhang och samlingsplats runt idro  splatsen.

R 407 - KARMDAMMEN

Runt Karmdammen fi nns idag en vandringsslinga 
på runt 6 km som ny  jades som tillsynsstig för dam-
men från sent 1600-tal. Stigen går på dammsbröst 
som ger fi n utsikt över dammen och omgivande my-
rar och gölar. U  er syns till och från i dammen. Det 
fi nns viloplatser samt grillplatser i området. Slingan 
är e   viktigt tätortsnära grönstråk och intentionen 
är a   rekreationsområdet ska fortsä  a utvecklas för 

Upplandsleden går längs med Stordammen och ska 
ses som en resurs för framtida rekreationsutveckling 
i området. Rekreationsområdet kommer utgöra en 
viktig del i tätortsnära natur när de större bostads-
områdena BS400 och BS401 utvecklas. Utveckling 
inom de  a område får enbart ske i rekreationssyfte 
som främjar e   aktivt uteliv.

R 404 - ELLJUSSPÅRET 

Område R400 är grönområdet runt elljusspåret. 
Områdets användning fastställs till naturområde för 
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tillgängliggörande och a  raktivitet.

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas.

S 400 - ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRDSOMRÅDE

Österbybruks herrgårdsområde har anor från 
1500-talet och kännetecknas av en typisk bruksmiljö 
från den tiden. Stora delar av det utpekade området 
skyddas genom den byggnadsminnesförklaring 
som fi nns över bruksmiljön. Området pekas ut som 
skyddsvärt för a   värna om den unika miljön och 
skydda mot framtida exploatering. Mer information 
om Österbybruk och dess historia fi nns a   läsa i 
kommunens kulturmiljöprogram Jord och Järn på 
sidan 175-220. 

S 401 - BERTILSPARKEN

Grönyta och viktig lekpark för närboende i Öster-
bybruk. En liten pulkabacke fi nns även på ytan och 
hela de  a är viktigt a   bevara. Äldreboendet på 

parkvägen samt servicelägenheter på Ekbacksvägen 
ligger relativt nära och de  a gör a   parken blir en 
viktig lä  illgänglig rekreationsyta där genereationer 
kan mötas.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

P 400 – HARVIK

Pågående detaljplan för bostäder. Detaljplanen syf-
tar till a   göra befi ntliga byggnader planenliga samt 
möjliggöra för nya enstaka byggrä  er.

S/F 400 – SEFFERBACKENS FÖRSKOLA

Inom det utpekade området reserveras mark för 
framtida förskola i takt med a   de större bostadsom-
rådena BS400 och BS401 byggs ut.

RV 400 – ÖSTERBYBRUKS RENINGSVERK

Österbybruks reningsverk med en buff er  on på 

300m där ingen ny bostadbebyggelse tillåts.
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Östhammar
Östhammar anlades redan på medeltiden och fi ck 
sina stadsrä  igheter så tidigt som 1368. Då låg 
bebyggelsen strax väster om nuvarande stadskärna. 
Staden fungerade som e   han delscentrum genom 
närheten till havet och hade också en viktig funk-
tion för den fi skande befolk ningen. 

Den medeltida staden kan fortfarande spåras i e   
bitvis oregelbundet gatunät, även om den idag älds-
ta bebyggelsen är från 1700- talet. Östhammar har 
brunnit i fl era omgångar. 

Östhammar fi ck e   uppsving under slutet av 
1800- talet. Den första stadsplanen är från år 1878. 
Bebyggelsen organiserades då i rektangu lära kvarter 
med rätlinjiga gator. Östhammar växte mot norr och 
söder utanför stadskärnan. Många av husen bär spår 
av badortsepoken. 

Under 1920-  till 1950- talet pågick en försiktig expan-
sion av staden, framförallt norrut, med egnahems-
bebyggelse inspirerad av den engelska trädgårds-
staden. Från slutet av 1960- talet fram till början av 
1980- talet expanderade Östham mar kraftigt. Då 
byggdes många nya villor och åtskilliga fl erfamiljs-
hus. Staden växte i alla riktningar.

PROFIL

Östhammar är kommunens största tätort, en små-
stadsidyll och e   centrum för handel och adminis-
tration. Här ligger kommunhuset och fl era andra 
centrala servicefunktioner, exempel vis Östhammars 
vårdcentrum med akutmo   agning. Östhammar 

fungerar som centralort. Kommunhus, vårdinrä  -
ningar och bibliotek ligger i anslutning till stadskär-
nan. Skolor (F- 9), förskolor och sportanläggningar 
fi nns på lite olika platser och på lite längre avstånd 
från stadskärnan. 

Det fi nns fl era aff ärscentrum. I stadskärnan fi nns 

Östhammars utbud av handel, underhållning och arbetstillfällen gör orten populär året runt. Översiktsplanen pekar ut fl era platser där 
handeln kan utvecklas ytterligare och där fl er arbetstillfällen kan skapas, både genom industrier och kontor.
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livsmedelsbutiker, apotek och småbuti ker. Livsmed-
elsbutiker fi nns även vid infartens centrum och i det 
externa köpcentrum som etablerats under 2000 talet. 
Här hi  ar man också fackhandelsföretag.

SÄRSKILDA VÄRDEN

Stadskärnan är av riksintresse för kulturmiljö-
vården. Det gäller de delar som bär spår av e   med-
eltida gatunät och centralt belägna områden med en 
tät och småskalig trähusbebyggelse. Det fi nns även 
välbevarade byggnader från förra sekelskiftet och 
badortsepoken, till exempel Källörskolan och gamla 
brandstationen. 

Stadskärnan har en särskild charm som tillsam mans 
med havskontakten bidrar till Östham mars a  rak-
tionskraft som en småstadsidyll.

LANDMÄRKEN OCH MÖTESPLATSER

Rådhuset, gamla va  entornet, Källörskolan och 
Börstils kyrka är exempel på viktiga landmär ken. 
Sjöfronten är också viktig för upplevelsen av denna 
gamla fi ske , sjöfarts  och badortsstad.

Detsamma gäller viktiga mötesplatser som Krutud-
den, Sjötorget, Rådhustorget och busstationen. Buss-

stationens funktion som centralt belägen mötesplats 
kan behöva förstärkas.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Östhammar har goda möjligheter a   utvecklas. Det 
fi nns go   om plats för nya bostäder och verksamhe-
ter. Staden kan göras tätare genom a   mer isolerade 
villaområden knyts sam man med ny bebyggelse. 
Det går till exempel a   bygga ihop Edsområdet med 
egentliga Ed. Särskild hänsyn måste tas i Börstilså-
sens va  enskyddsområde längs väg 76. Grundva  en 
från Börstilsåsen försörjer Östhammar med dricks-
va  en. 

För a   behålla a  raktionskraften behöver landmär-
ken och fronter som förknippas med Östhammar 
hanteras med hänsyn. Sjöfronten och samman-
hängande gröna stråk inom och runt tätorten bör 
behållas intakta, likaså stadens centrala delar som är 
e   riksintresse för kultur miljövården. Området runt 
Börstils kyrka har landskapsbildsskydd (se sid 182).

Dro  ninggatan är e   viktigt stråk och har poten-
tial a   utvecklas till en gågata med mycket liv året 
runt. De vackra byggnaderna kräver kontinuerligt 
underhåll. Dessutom krävs sats ningar som kan bidra 
till a   fl er service-  och handelsföretag etablerar sig 

längs gatan, gärna hela vägen ner till Kyrkogatan. 

Flera nya utbyggnadsområden för både småhus och 
fl erfamiljshus har tillkommit under 2000 -talet. Nya 
infartsvägar kan behövas om expan sionen fortsä  er. 
Två utredningsområden för vägar fi nns i förslag-
skartan.

UTMANINGAR

Va  en- och avloppstillgången är precis som i Öre-
grund mycket begränsad i Östhammar, och är en 



92



93

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Bostäder, större områden
Bostadsområden som klassas som större områden är 
områden som lämpar sig för helt nya bostadsområ-
den och viss grad av service.

BS 500 - KANIKEBOL

Området består idag av främst skog samt vissa 
mindre jordbruksmarker och lämpar sig för större 
bostadsutveckling, blandad bebyggelse i form av 
fl erbostadshus i maximalt tre våningar, parhus, 

BS 501 - KANIKEBOL 2

Den största utvecklingen av Östhammars tätort kan 
ske i de  a område. Marken är idag e   skogsområde 
med vissa enskilda vägar som löper genom området. 
Naturvärden är i dagsläget inte utre  . Naturvär-
desinventering ska göras vid detaljplaneläggning. 
Utvecklingen ska bestå av blandad bebyggelse i 
form av fl erbostadshus och parhus/radhus i de 
östra delarna och medan de resterande delarna av 
området kan tillåta de bostadsformer som anses 
lämpliga vid utbyggnadstillfället. Förskola/skola bör 
utredas inom området för a   möjliggöra bostadsnära 
förskola för områdena BS 500 och BS501. Behov av 
sportanläggningar bör också utredas i samband 
med utbyggnad av de  a område. Inom området ska 
gång- och cykelvägar anläggas längs gatunäten och 
dessa ska koppla på befi ntliga gång- och cykelvägar 
utanför planområdet. 

Två större lågpunktsområden fi nns karterat inom 
det utpekade utvecklingsområdet och de  a stäl-
ler krav på a   dagva  enutredning genomförs i 
samband med detaljplaneläggning. Flera mindre 
riskområden för skred har också påträff ats och dessa 
ska tas i beaktning vid detaljplanering och där kan 
geologisk undersökning komma a   krävas.

Området angränsar precis som BS 500 till riksväg 

radhus kedjehus ska prioriteras. Rekreationsområde 
R510 – Kanikebolsjön angränsar till bostadsområ-
det i öst och ger tillkommande bostäder närhet till 
rekreation i form av både skog och va  en. Området 
angränsar till riksväg 76 i väst vilket gör området 
tillgängligt men kräver samtidigt a   bebyggelse 
anpassas för trafi kbuller. 

Då väg 76 är transportled för farligt gods så ska en 
bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. Även 
inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och y  er-
ligare beskrivning och vägledning om de  a går a   
hi  a under Miljö och hälsorisker i kaptiel 5.

Gång- och cykelvägar ska anläggas längs gatunäten 
inom området vid detaljplaneläggning och kopplas 
ihop med befi ntligt gång- och cykelnät. Säkra passa-
ger för skolvägar ska säkerställas från bostadsområ-
det över infrastrukturkorridor K501 – Södra infarten 
till intilliggande rekreationsområde i norr - R511, 
alternativt den alternativa sträckningen för södra in-
farten - K502. I områdets norra del har e   lågpunkts-
område identifi erats och därför är det mycket viktigt 
a   dagva  enutredningar görs i detaljplaneskede och 
a   dagva  enlösningar anordnas på e   hållbart sä   
vid exploatering. Naturvärdesinventering ska göras 
vid detaljplaneläggning.

stor nyckel till a   nya bostäder och verksamheter 
ska kunna tillkomma i orten. Östhammar har en 
trevlig stadsstruktur och gestaltning i de centrala 
delarna, men det är samtidigt en utmaning a   få e   
levande centrum då verksamheter måste konkur-
rera med Öregrund på sommaren och även extern 
handel både lokalt och regionalt. Idag fi nns även 
störande verksamheter i nära anslutning till de 
centrala delarna. Dessa bör på sikt fl y  as längre bort  
från bostadsbebyggelse för a   skapa en god boen-
demiljö och öppna upp nya möjligheter för centrala 
Östhammar.
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BS 503 - ED 2

Norr om det större bostadsområdet BS506 - ED 
23:1, pekas de  a område ut som en fortsä  ning av 
utvecklingen i norrgående riktning. Området består 
idag av skog samt brutet jordbrukslandskap och be-
döms lämpa sig för utveckling av främst friliggande 
villor. Naturvärden är inte kartlagt på platsen och 
de  a ska göras i samband med detaljplaneläggning, 
liksom dagva  enutredning. Inslag av den befi ntliga 
skogen bör sparas vid exploatering för a   bevara 
delar av den natursköna karaktären som fi nns idag. 
Det fi nns även stigar som används för rekreation 
idag genom området, och dessa bör sparas i den mån 
det går. Anslutning av motortrafi k till området ska 
ske via Husbackavägen samt från BS505 – Ed 3, och 
dessa ska samordnas så a   anslutningarna blir så 
få som möjligt. Gång- och cykeltrafi k ska anordnas 
längs gatunätet inom utvecklingsområdet och ska 
kopplas ihop med befi ntligt gång- och cykelnät. 

BS 504 - ED 3

Område för större bostadsutveckling som där blan-
dad bebyggelse ska prioriteras i form av parhus, rad-
hus, kedjehus och friliggande villor. Marken består 
av skog och en del jordbruksmark i brutna arealer. 
Inslag av den befi ntliga skogen bör sparas vid explo-

76 i väst vilket gör området tillgängligt men kräver 
samtidigt a   bebyggelse anpassas för trafi kbuller. 

Då väg 76 är transportled för farligt gods så ska en 
bebyggelsefri zon på minst 25 meter införas. Även 
inom 150 meter bör hänsyn tas till leden, och y  er-
ligare beskrivning och vägledning om de  a går a   
hi  a under Miljö och hälsorisker i kaptiel 5.

BS 502 - KÄRLEKSALLÉN

Område som idag består av skog samt viss jord-
bruksmark. Bostäder i form av parhus, radhus eller 
friliggande villor ska prioriteras. Prioritering kring 
gång- och cykelvägar inom området ska vara a   göra 
det enkelt a   ta sig ut på befi ntliga huvudleder. E   
större lågpunktsområde för dagva  en fi nns karterat 
i södra delarna och en dagva  enutredning ska göras 
i detaljplan för a   utreda hur de  a ska hanteras vid 
exploatering.

Området har blivit inventerat med hänsyn till natur- 
och friluftsvärden som visar på låga naturvärden 
och låga friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) 
för detaljer. Naturvärdesinventering ska göras vid 
detaljplaneläggning.

atering för a   bevara delar av den natursköna karak-
tären som fi nns idag. Området har inventerats med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar på 
medelhöga naturvärden samt höga friluftsvärden. 
Se grönstrukturplan (2018) för detaljer. Naturvärdes-
inventering ska göras vid detaljplaneläggning.

Dagva  enutredning ska göras vid detaljplanelägg-
ning. Anslutning till området ska ske via den nya 
infrastrukturkorridoren, K500 – Eds norra infart 
samt från BS504 – Ed 2, och dessa ska samordnas så 
a   anslutningarna blir så få som möjligt. I och med 
a   bostadsområdet kommer a   ligga i anslutning 
till e   större infrastrukturstråk så ska bullerutred-
ning göras i samband med detaljplaneläggning. 
Gång- och cykeltrafi k ska anordnas läng gatunätet 
inom utvecklingsområdet och ska kopplas ihop med 
befi ntligt gång- och cykelnät. E   område för skola 
har pekats ut i norra delen, med områdeskod S/
F501 – Eds skola och beskrivs i detalj under rubriken 
Övriga områden. 

BS 505 - ED 23:1

E   större område som består av skogsmark och där 
en hägerkoloni upptäckts vid utredning för de-
taljplaneläggning. Tidigare detaljplaneärende har 
avslutats på grund av denna hägerkoloni men mar-
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ken är fortsa   intressant för utveckling av bostäder 
i blandade former av friliggande villor, radhus samt 
fl erbostadshus om det är möjligt trots hägerkolonin. 
Vid framtida detaljplaneläggning ska det utredas 
om det är möjligt a   exploatera delar av området 
med hänsyn till de fl ertal hägerbon som identifi e-
rats. Det fi nns även stigar som används för rekrea-
tion idag genom området, och dessa bör sparas i den 
mån det går.

Området har inventerats med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga och höga 
naturvärden samt höga friluftsvärden. Se grönstruk-
turplan (2018) för detaljer. Naturvärdesinventering 
ska göras vid detaljplaneläggning.

Utvecklingsområden bostä-
der
Områden som hör till denna kategori är mindre 
områden för nya enstaka bostäder i anslutning till 
befi ntlig bebyggelse.

BK 500 - KANIKEBOL MOTORBANA

Området består idag av skog och blir e   komple-

ment till de få bostäder som idag fi nns väst om det 
utpekade området. Utveckling av friliggande villor 
föreslås och en fortsä  ning av den fastighets- och 
gatustruktur som fi nns idag ska eftersträvas för a   
skapa e   enhetligt område. Vid detaljplanelägg-
ning ska naturvärdesinventering göras. En viktig 
förutsä  ning för a   bostadsbebyggelsen ska kunna 
utvecklas på platsen är antingen a   motorbanan 
som ligger väst om området fl y  as till annan plats 
eller a   lämpliga bulleråtgärder görs. En sky  ebana 
fi nns också i närheten och a   den fl y  as är också en 
förutsä  ning för utveckling av bostäder.

BK 501 - KANIKEBOLSGATAN

Området angränsar till de centrala delarna i öst och 
Östhammars elljusspår, R511, i väst. Inom området 
fi nns även Östhammars kommunförråd och verk-
samhet ska fl y  as för a   göra plats för möjligheter 
till centrumnära bostäder i a  raktiv miljö. Utveck-
lingsområdet kommer även a   ta i anspråk en liten 
del av elljusspåret och i och med de  a ska de spår 
som påverkas dras om för a   kopplas ihop. 

Områdets västra delar har delvis blivit inventerat 
med hänsyn till natur- och friluftsvärden som visar 
på höga natur- och friluftsvärden. Se grönstruktur-
plan (2018) för detaljer.

BK 502 - FORTSÄTTNING AV ERIKSLUNDSOM-
RÅDET

Området består idag delvis av mark som är de-
taljplanelagt som allmän platsmark, natur och delvis 
ej detaljplanelagt. Utveckling av området ska bestå 
av en komple  ering med friliggande villor i samma 
stil och struktur som de nuvarande byggnaderna i 
Erikslundsområdet. 

Området har inventerats med hänsyn till natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga  natur- och 
friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för detal-
jer. Viss natur kommer tas i anspråk och behovet av 
förtätning av bebyggelse bedöms överordnat andra 
intressen i de  a område.

E   potentiellt förorenat område har identifi erats 
inom det utpekade området och beskrivs som 
schaktmassedeponi. Markprover kan behöva tas vid  
detaljplaneläggning.

BK 503 - FÖRTÄTNING AV GAMMELBYN

Utvecklingsområde som idag i stora drag består av 
bostäder samt allmän platsmark – parkmark i ”1.19 
- Förslag till stadsplan för del av Gammelbyn 3:1 
m.fl .”. En förtätning av området föreslås och därmed 
en komprimering av den parkmark som fi nns idag. 



96

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Bebyggelse som föreslås är friliggande villor eller 
parhus/radhus och hänsyn ska vid utveckling av 
nya bostäder tas till den befi ntliga bebyggelsen i om-
rådet. Utformning och byggnadsstil ska harmoniera 
med befi ntlig bebyggelse.

Viss del av området har inventerats med hänsyn till 
natur- och friluftsvärden som visar på medelhö-
ga  natur- och friluftsvärden. Se grönstrukturplan 
(2018) för detaljer. Viss natur kommer tas i anspråk 
och behovet av förtätning av bebyggelse bedöms 
överordnat andra intressen i de  a område.

BK 504 - FÖRTÄTNING AV BOSTADSOMRÅDE

Området är idag till största del ej detaljplanelagd 
och består av skogsmark och en mindre del åker-
mark. En mindre del av den östra delen är idag 
detaljplanelagd som ”mark som icke får bebyggas” i 
”1.49 – Förslag till ändring och utvidgning av stads-
planen för skolområde Gammelbyn 3:1” . Omkring-
liggande område har en tydlig villastruktur men 
bryts av där det utpekade förtätningsområdet ligger. 
En fortsä  ning av omkringliggande kvarterstruktur 
bör därför möjliggöras för a   komple  era befi ntlig 
bebyggelse.

Viss del av området har inventerats med hänsyn till 

natur- och friluftsvärden som visar på höga  natur- 
och friluftsvärden. Se grönstrukturplan (2018) för 
detaljer. Viss natur kommer tas i anspråk och beho-
vet av förtätning av bebyggelse bedöms överordnat 
andra intressen i de  a område.

BK 505 - FORTSÄTTNING AV DETALJPLAN 1:42 
- GATUHÖJDER

En vidareutveckling av detaljplan 1.42 – Gatuhöjder 
där nuvarande villaområde är utbyggt i tydlig be-
byggelsestruktur. Det utpekade området blir således 
en fortsä  ning på denna detaljplan och ny bebyggel-
se bör samspela med befi ntlig bebyggelsestruktur. 

BK 506 - KVARTER GARVAREN

Område med fl erbostadshus i ljust tegel som idag 
bedöms som monotont och påminner om ”miljon-
programsområde”. Ingår i ändring av stadsplanen 
”1:92 – Kv. Garvaren” från 1961 där planen medger 
bebyggelse i ca 12 och 13 meter byggnadshöjd och en 
relativt stor del prickmark är angiven. För a   öka a  -
raktiviteten bör området förändras till mer blandad 
bebyggelse i varierande höjder och kulörer. Olika 
fasadmaterial kan också vara lämpligt och upplåtel-
seformen kan gärna vara blandad. Målet bör dock 

vara a   enbart fl erbostadshus ska fi nnas i området. 
För a   möjliggöra de  a kan ny detaljplan behöva 
upprä  as för området.

Området innefa  as av riksintresse – kulturmiljö 
samt återfi nns i kommunens kulturmiljöprogram 
Jord och järn på sida 132-140 som innefa  ar hela 
Östhammars centrala delar. Hänsyn till de  a ska tas 
vid detaljplaneläggning och bygglov.

BK 507 - HUSBACKAVÄGEN

Sträckan längs Husbackavägen är idag delvis 
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IK 501 - SÖDRA INFARTEN

En ny infart i södra delarna av Östhammar som 
ska anläggas i korsningen mellan väg 288 och väg 
76 för a   leda trafi k från de södra delarna till de 
större trafi kstråken samt uppkomsten av nya större 
bostadsområden kring stråket i framtiden. I och med 
den nya infarten behöver korsningen mellan väg 288 
och väg 76 ses över och denna sträckning bör inarbe-
tas i länstransportsplanen för Uppsala län. Dialog 
med Region Uppsala och Trafi kverket ska ske från 
kommunens sida.   

IK 502 - LÄNK MELLAN NORRSKEDIKA - ÖST-
HAMMAR

Reservat för cykelväg för a   knyta ihop befi ntli-
ga cykelvägar som anlagts från Norrskedika mot 
Östhammar och de befi ntliga cykelvägar som fi nns i 
Östhammar.

IK 503 - CYKELBARHET NORRSKEDIKA - ÖST-
HAMMAR

Reserverat stråk för komple  ering av cykelbarheten 
mellan Norrskedika – Östhammar. Denna sträcka 
behöver knytas samman med befi ntliga cykelbara 
vägar mellan orterna. De åtgärder som ska göras för 

bebyggd med friliggande villatomter men dessa är 
glest utplacerade. Med det a  raktiva läget och när-
heten till Östhammars centrala delar så bedöms om-
rådet ha potential a   komple  eras med y  erligare 
villatomter längs vägen. För de  a bör en detaljplan 
upprä  as för a   undersöka eventuella naturvärden 
och andra förutsä  ningar för bebyggelse.

BK 508 - KVARTER SOCIETETEN

Området runt Källör har gamla anor och en stor 
betydelse för Östhammars historia. Området ligger 
också strategiskt väl för a   utveckla bostäder med 
si   centrala läge och närhet till va  en och därför fö-
reslås a   denna del av området blir bostäder, och då 
i första hand trygghetsbostäder. Stor hänsyn ska tas 
till omkringliggande bebyggelse i utformningen av 
byggnaderna gällande stil och val av fasadmaterial.

Industri och verksamheter
Områden i denna kategori lämpar sig för störande 
verksamheter och industrier.

IV  500 - EXPANDERING BÖRSTIL 1:13 INDU-
STRIOMRÅDE

Marken är utpekad som en förlängning av den 
pågående detaljplanen P502. Marken kan antingen 
inkluderas i den pågående detaljplanen eller hante-
ras i en egen detaljplan.

Korridorer för infrastruktur
Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden 
komma a   ianspråktas av infrastrukturobjekt.

IK 500 - EDS NORRA INFART, ”VADBACKSVÄ-
GEN”

Reserverat stråk på nuvarande Vadbacksvägen för en 
ny infart till Edsområdet i Östhammars norra delar. 
Infarten blir aktuell i samband med a   IK504 - Norra 
infarten byggs ut och framförallt när större bostads-
områden BS504 – Ed 2 och BS505 – Ed 3 exploateras. 
Väl utformad väg för motortrafi k ska anläggas för 
a   klara av den belastning som uppkommer till nya 
bostadsområden och nya gång- och cykelvägar bör 
anläggas i samband med anläggandet. 
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pingplats som anses vara förenligt med e   rekrea-
tionsområde. Området är utpekat som rekreatonsut-
veckling för a   skydda mot framtida exploatering, 
de  a för a   bibehålla tätortsnära rekreationsområ-
den. Området fungerar även som en länk mellan 
Gammelhus (R501) och Krutudden (R503) . 

R 503 - KRUTUDDEN

Krutudden består idag av badplats, gångstigar, 
grillplats och parkområde och platsen ska användas 
för rekreation även i framtiden. Området får endast 
utvecklas i syfte a   förstärka det nuvarande rekre-
ationsområdet. Östhammars reningsverk RV500 
ligger inom det utmarkerade området som hänsyn 
ska tas till i framtida planering. 

R 504 - HAMNEN & STADSPARKEN

Mi  emot bostadsområdet Klackskär fi nns idag en 
outny  jad grönyta som föreslås användas som park-
område för a   bland annat få en tydligare koppling 
till R503 Krutudden. Området kan utny  jas av alla 
boende i tätorten men kan ha extra stor vikt som 
närliggande rekreation för gruppboendet Rådhuset 
samt servicelägenheter på prästgatan och därför 
ska tillgängligheten beaktas. Grönområdet mi  e-

R 500 - ED

Området föreslås som e   ny   rekreationsområde i 
samband med a   de större bostadsområdena BS504, 
BS505 och BS506 byggs ut. Det utpekade området be-
står idag mestadels av skogsmark. Särskild hänsyn 
ska tas till det biotopskydd och skydd för nyck-
elbiotoper inom det utpekade området. Biotopen 
är värdefull på grund av kalkbarrskog, värdefull 
kryptogamfl ora, rik marksvampfl ora och ymnigt 
mosstäcke. Samråd med Skogsstyrelsen föreslås vid 
anläggning av vandringsstigar och andra föremål 
för rekreation inom området.    

R 501 - GAMMELHUS

Området fungerar som e   rekreationsområde och 
promenadstråk för befolkningen i Östhammar. 
Området har bland annat lämningar av en borg från 
slutet av 1300-talet. Det utpekade området är fortsa   
ämnat för rekreation i framtiden och insatser tillåts 
enbart om de främjar e   rekreationssyfte. 

R 502 - KLACKSKÄRS CAMPING

I dagsläget används det utpekade området som cam-

a   uppnå de  a mål ska utredas i e   senare skede 
och en samverkan mellan kommunen och region 
Uppsala ska ske i utredningsskedet.

IK 504 - NORRA INFARTEN

Vägreservat för framtida infart från väg 76 som 
kopplar ihop med Husbackavägen och bron över 
 ärden som sedermera leder mot fl era landsbygds-

områden på andra sidan  ärden. Väl utformad väg 
för motortrafi k ska anläggas för a   klara av den 
belastning som uppkommer till nya bostadsområ-
den och nya gång- och cykelvägar bör anläggas i 
samband med anläggandet. 

Dialog ska ske med Trafi kverket och region Uppsala 
från kommunens sida i och med anslutning från väg 
76 till den nya infarten som skapar en ny trafi ksitua-
tion och den bör även pekas ut i länstransportplanen 
för Uppsala län. 

Rekreationsutveckling
I denna kategori ingår grönområden, parker och 
områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING



99

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

mot Klackskär skulle även kunna ha möjligheten 
a   knyta samman med stadsparken på e   tydligare 
sä   genom a   koppla ihop de två grönområdena 
längs med hamnen. Stadsparken föreslås för vidare 
rekreationsutveckling med en naturlig förlägning 
till Holmen (R505) och Societetsparken (R506). 

R 505 - HOLMEN

Holmen där det tidigare kallbadhuset i Östhammar 
stod föreslås för framtida rekreationsutveckling. 
Området föreslås få en bä  re koppling till Stads-
parken R504 och Societetsparken R506 genom a   
utveckla det befi ntliga grönområdet. Det utpekade 
området är relativt litet, och därför kan en möjlighet 
vara a   utvidga platsen med exempelvis trädäck ut 
mot Östhammars  ärden.   

R 506 - SOCIETETSPARKEN

Societetshuset källör började byggas år 1885. 
Societetshuset, eller källörsskolan som det också 
benämns, byggdes under badortstiden som e   kall 
och varmbadhus. Byggnaden har varit föremål för 
byggnadsminnesförklaring men länsstyrelsen be-
slutade a   inte byggnadsminnesförklara byggnaden. 
Källör har varit i väldigt dåligt skick på grund av 

eftersa   underhåll och de senaste åren har byggna-
den renoverats i form av ideella insatser.

På grund av kulturmiljöskäl pekas området ut som 
rekreationsutveckling för a   skyddas mot framtida 
exploatering. Den inkringliggande Societetsparken 
föreslås för framtida rekreation för allmänheten och 
som en förlägning av Stadsparken R504. 

R 507 - KÄLLÖRSGATAN 

Angränsande till Societetsparken fi nns idag en out-
ny  jad grönyta som föreslås bli en förlängning av 
Societetsparken. Det utpekade området sträcker sig 
sedan vidare längs med va  net vidare mot R508 och 
R509 där visionen är a   kunna vandra längs med 
va  net ända ned till Sandikaön. En viss omdragning 
av vandringstråket kan behöva göras för a   inte 
inkräkta på omkringliggande fastigheter. Förslaget 
är då istället a   dra vandringsstråket via Källvägen 
och sedan ned till Näsudden.

R 508 - NÄSUDDEN

Scouterna har för tillfället sin verksamhet på denna 
plats. I området fi nns även e   fl ertal sjönära fast-
igheter. Området skall bevaras i rekreationssyfte. 
Området kommer även fungera som grönsläpp 

gentemot det redan bebyggda Boda samt mot nya 
området Sandika norra (U504). 

R 509 - ÖSTHAMMARSFJÄRDENS 
VANDRINGSLED

I det utpekade området föreslås möjligheten a   
vandra längs med Östhammars  ärden på utpeka-
de leder. Längs med vandringsleden föreslås även 
uppförandet av utpekade vindskydd och grillplatser. 
Området sträcker sig cirka 5-6 km ned till Sandika-
ön och kanalen mot Fagerön. Det utpekade området 
föreslås knyta samman med Fageröns naturreser-
vat på andra sidan kanalen med hjälp av roddbåt, 
fl o  e eller annan anordning som lämpar sig bäst i 
området. I höjd med Koxut fi nns e   fl ertal fornläm-
ningsområden samt e   biotopskyddsområde med 
kalkbarrskog som särskild hänsyn ska tas till.

R 510 - KANIKEBOLSSJÖN

Kanikebolssjön föreslås som e   framtida rekrea-
tionsområde för det framtida större bostadsområdet 
Kanikelbol - BS500. Potential fi nns även a   knyta 
samman området med Östhammars största område 
för rekreation, nämligen elljusspåret (R511). Runt 
Kanikebolssjön föreslås gångstigar, vindskydd och 
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grillplatser och andra ändamål som främjar e   
aktivt uteliv. Området kring sjön är även utpekat i 
Länsstyrelsens Naturvårdsavtal där området anses 
ha bevarandevärden i form av torrängsvegetation 
och a   området är e   närströvområde. E   mindre 
fornlämningsområde samt e   område med risk för 
skred är identifi erat inom det markerade området 
som hänsyn ska tas till i framtida utveckling av 
området. 

Inom området återfi nns både Kanikebols motorbana 
samt en sky  ebana som idag utgör en form av rekre-
ation. Skulle verksamheterna fl y  a öppnar de  a upp 
för nya rekreationsmöjligheter alternativt en viss 
utökning av bostadsområdet BK500. 

R 511 - ELLJUSSPÅRET

Det utpekade området är det största rekreationsom-
rådet i Östhammar som bland annat innehåller e   
2,5 km långt elljusspår. Idag utny  jar även Kristine-
lundskolan närheten till skogsområdet som hänsyn 
ska tas till i framtida utveckling av området för 
a   täcka upp skolans behov. Området kommer bli 
ännu viktigare i framtiden som e   rekreationsom-
råde eftersom intentionerna är a   Östhammar ska 
fortsä  a växa söderut. De  a kommer innebära a   
rekreationsområdet kommer ligga mer centrerat i en 

framtida utveckling av tätorten Östhammar. Inom 
det utpekade området tillåts enbart utveckling av 
rekreationsändamål som kan främja e   aktivt uteliv. 

R 512 - VASAPARKEN

Ytan består idag av en grönyta med barrträd och 
lövträd, i området fi nns även en mindre lekplats. 
Området är utpekat som rekreationsutveckling för 
a   förhindra framtida exploatering. Grönområdet 
ligger i e   bostadsområde som till större del består 
av småhus. Området får utvecklas i rekreationssyfte 
som ska främja e   aktivt uteliv. 

R 513 - HEMBYGDSGÅRDEN

Området kring Hembygdsgården i Östhammar 
består av gång- och cykelvägar som används mycket 
av allmänheten. Det ligger i nära anslutning till 
serviceboenden på repslagargatan och är därför en 
viktig rekreationskälla kopplat till de  a. Det fi nns 
även en pulkabacke inom det markerade området 
som används av boende i närheten. Området är 
utpekat som rekreationsutveckling för a   försäkra 
a   området i framtiden även används för rekreation. 
Utveckling inom området tillåts om det anses främja 
e   rekreationssyfte.

R 514 - SJÖVRETEN

Området ska utvecklas för a   tillgängliggöra strand-
linjen från Gammelhus (R501) fram till badplatsen 
inom detaljplanen för Kvistagran. 

R 515 - FRÖSÅKERSVALLEN

Idro  sområde vid Frösåkersskolan som innehåller 
fotbollsplaner och andra idro  sytor. Utveckling 
av idro  sområdet ska fortsä  ningsvis göras för a   
stärka de befi ntliga värdena. 

R 516 - SLOTTSPARKEN

Parkområde längs Slo  sgatan som bedöms använ-
das i liten grad idag. Fina träd och en liten si  bänk 
fi nns i parken, men e   behov av a   utveckla en 
bä  re avskärmning från och mer funktionalitet har 
identifi erats. Parken har potential a   bli en viktig 
rekreationsyta och lekplats som förser fl era av de 
omkringliggande bostadsområdena samt rekrea-
tionsyta för gruppboendet på Klackskärsgatan. Här 
kan med andra ord fl era generationer mötas.
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R 517 - FASANPARKEN

Det utpekade området består idag av en mindre lek-
plats och grönyta som omges av bostadshus. Gröny-
tan anses vara värdefull för boenden i närområdet 
och föreslås förbli oexploaterad. I området tillåts 
enbart åtgärder som främjar till utomhusvistelse.

R 518 - KRISTINELUNDS DAGVATTENDAMM

Bakom äldreboendet på Edsvägen fi nns e   grönom-
råde med en större dagva  endamm. Dammen och 
grönområdet har potential a   bli en mer lä  illgäng 
mångfunktionell yta som kan användas både av 
äldreboendet och gruppbostaden på Edsvägen samt 
Kristinelundsskolan.

Skyddsvärda områden
Platser som kommunen ser e   behov av a   i fram-
tiden skydda mot exploatering, eller platser där 
befi ntligt skydd behöver stärkas.

S 500 - EDSKOLANS SKOLSKOG

Bakom Edskolan ligger e   orört skogsparti som idag 

bland annat utny  jas av barnen på skolan. Skogs-
partiet anses också vara värdefullt för omkring-
liggande bostadsområden. Området pekas ut som 
skyddsvärt för a   skyddas från framtida exploate-
ring. Området föreslås förbli orört för a   främja lek 
och utomhusvistelse. Det är alltså inte förenligt a   
omvandla området till park, lekplats eller liknande. 
Inom det utpekade området fi nns även en forn-
lämning som gynnas av a   området pekas ut som 
skyddsvärt.

S 501 - GAMMELBYNS GRÖNOMRÅDE

Det utpekade området i Gammelbyn utgör en grön 
kil mellan två bostadsområden som föreslås förbli 
oexploaterat. Inom skyddsområdet återfi nns även en 
pulkabacke som är viktig för lek och rekreation. Det 
utpekade området är inventerat gällande natur- och 
friluftsvärden som visar på medelhöga värden. 

S 502 - ULRIKSBERG

Idag består det utpekade området av e   orört skogs-
parti. Området ligger i närheten av Kristinelundsko-
lan och förskolan Ugglan. Skogspartiet bedöms där-
för vara särskilt värdefullt för barn i skola/förskola. 
Medel till höga värden gällande natur och friluftsliv 

har identiferats inom det utpekade området som 
styrker a   området bör förbli skyddat. 

S 503 - KRISTINELUNDS SKOLSKOG

I anslutning till Kristinelundskolan föreslås e   
skydd mot framtida exploatering med undantag för 
utbyggnad av skolverksamhet. Området används 
idag av barnen i skolan som kopplar ihop med 
elljusspåret R511 som bör användas för a   främja 
lek och rörelse i utomhusvistelse. Området har även 
potential a   användas av äldreboendet och grupp-
boendet på Edsvägen om det görs lä  illgängligt.

S 504 - TINGSGÅRDEN

Idag består det utpekade området av en park bakom 
det gamla Tingshuset från 1924. Området ska förbli 
oexploaterat för a   skydda de kulturhistoriska mil-
jöerna i området. Det enda som tillåts på denna plats 
är upprustning av parkområdet. Mer a   läsa om 
området fi nns i Jord och Järn på sidan 132-140.

S 505 - BODA GRÖNSTRÅK

Området bedöms vara e   viktigt grönstråk för 
boende och bör därför skyddas mot framtida explo-
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atering. Området ligger även i närheten av gruppbo-
endet Boda på Kanikelbolsgatan och är därför viktig 
som nära rekreationsområde för gruppboendet. 
Tillgängligheten till området ska därför bevaras. 
Medelhöga natur- och friluftsväden har identifi e-
rats inom det utpekade området som styrker varför 
området är utpekat som skyddat. Upprustning av 
lekplats bedöms inte strida mot skyddet. 

S 506 - EDS TRÄDGÅRD

E   område som går längs med Vadbacksvägen med 
en speciell karaktär av småskaligt jordbruk och 
lummig landskapskaraktär. En restriktiv hållning 
mot ny bebyggelse och krav på anpassning gällande 
utformning, material och placering föreslås för a   
bevara den genuina karaktären.

S 507 - SANDIKA

Området återfi nns i kommunens kulturmiljöpro-
gram på sidorna 239-240. Där beskrivs det skyddade 
området som bymiljö med bevarat bebyggelsemöns-
ter sedan 1700-talet och välbevarade gårdar från 
1800-talets andra hälft med stora mangårdsbyggna-
der. Kring byn fi nns e   värdefullt odlingslandskap 
med rester efter e   småskaligt jordbruk.
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Bebyggelsen bör bevaras och skyddas mot föränd-
ringar som spolierar dess genuina karaktär.

Vid eventuell ny bebyggelse bör stora krav ställas på 
anpassning beträff ande byggnadernas utformning, 
material och placering.

Andra områden
Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, 
skola/förskola osv. 

S/F 500 - EDS SKOLA

I samband med utvecklingen av BS504, BS505 samt 
BS506 i de norra delarna av Östhammar som kallas 
Ed så väntas e   behov av en ny skola eller förskola 
uppstå. Utredningar för de  a ska ske i samband 
med utveckling av dessa större bostadsområden. 
Hur stort område som behövs tas i anspråk vid 
etablering får ske vid utredning men skola ska ha 
företräde till ytor före bostäder.

P 500 - BÖRSTIL 1:19

Förslag till detaljplan för a   uppföra ca 20 villatom-

ter som drivs i privat regi. Detaljplaneprocessen är 
i dagsläget avstannat i uppstartsskedet på grund av 
kapaciteten i det kommunala va  en- och avloppsnä-
tet.

P 501 - BÖRSTILS HANDELSOMRÅDE

Pågående detaljplan för en vidareutveckling av 
befi ntligt handelsområde, detaljplan ”1.87 – Östham-
mars södra industri- och handelsområde” och drivs 
i kommunal regi. Detaljplanen inväntar i dagsläget 
en utredning om förutsä  ningar för va  enskydds-
område som löper genom Östhammar samt oklara 
förutsä  ningar för va  en och avlopp.

P 502 - BÖRSTIL 1:13 INDUSTRIOMRÅDE

Förslag till detaljplan för e   ny   industriområde på 
delar av fastigheten Börstil 1:13 norr om väg 288 som 
drivs i kommunal regi. En förstudie för planens för-
utsä  ningar har gjorts men e   formellt planuppdrag 
har inte startats. Detaljplanen har vilandeförklarats 
främst på grund av bristande förutsä  ningar för 
kommunalt va  en och avlopp.



103

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

P 503 - SANDIKA 6:2

Detaljplan som drivits i kommunal regi möjliggör 
för blandad bebyggelse i form av ca 70-90 bostäder 
samt en yta för skola, alternativt förskola. Planen är 
i dagsläget i antagandeskedet men har pausats då 
förutsä  ningarna för kommunalt va  en och avlopp 
är bristfälliga.

P 504 - SJÖBLICK

Detaljplan som drivs i privat regi för en omvand-
ling och förtätning av befi ntligt småhusområde till 
fl erbostadshus i upp till fyra våningar vilket bedöms 
generera ca 40-50 bostäder inom området.

VC 500 - ÖSTHAMMARS VÅRDCENTRUM

Östhammars Vårdcentrum är centrum för hela 
kommunens vård. Området reserveras för framtida 
behov av utbyggnad av Östhammars vårdcentrum.

RV 500 - ÖSTHAMMARS RENINGSVERK

Östhammars reningsverk med en buff er  on på 300 
meter där ingen ny bostadbebyggelse tillåts. Kapa-
citeten i reningsverket är för närvarande bristfällig 

och det fi nns i dagsläget ingen prognos på om och 
när en utbyggnad av reningsverket är aktuellt.
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Övriga tätorter och småorter (BT)
MÅLBILD 2040

De mindre orterna har vuxit och få   e   bredare utbud av bostäder och verksamheter i liten skala. På 
vissa orter har hotellverksamhet och andra turistanläggningar utvecklats. 

Utöver de fem serviceorterna fi nns i kommunen 
fl era mindre orter med utvecklingsbara särdrag. På 
mark  och va  enanvändningskartan är de markera-
de med beteckningen BT, tätbebyggda områden för 
utveckling av blandad bebyggelse. För närvarande 
bor cirka sju procent av kommu nens invånare i 
dessa orter.

Störst är tätorten Hargshamn med cirka 300 in-
vånare. Därutöver fi nns småorterna Dannemora, 
Ekeby, Film, Forsmarks bruk, Gräsö kyrk trakt, 
Hargs bruk, Hökhuvud, Norrskedika, Skoby, Söder-
boda och Valö. 

Några fritidshusområden nära Östhammar 
(Övre och Nedre Sandika), Öregrund (Sten skär, 
Valudden och Skinnäsviken) och på Gräsö (Svart-
bäck) har också markerats med BT. Bedömningen är 
a   dessa fritidshusområden på e   positivt sä   kan 
bidra till utvecklingen av kustområdet/serviceorter-
na och erbjuda a  rakti va helårsbostäder i en tillta-

lande miljö. Omvand lingen förutsä  er a   va  en  och 
avloppsfrågor kan lösas på e   tillfredsställande sä  , 
företrädes vis med kommunal anslutning.

HARGSHAMN

Hargshamn är en industriort med globalt expor-
terande tillverkningsindustri och miljö certifi erad 
hamnanläggning. Hamnen har varit i drift sedan 
1600- talet för export av stångjärn från Hargs bruk. 
Hamnen är av riksintresse och binder samman sjö , 
väg  och järnvägstranspor ter. En farledsfördjupning 
genomfördes under hösten 2020 som innebär möjlig-
heten a   ta emot större fartyg med dubbla lastkapa-
citeten. Hamnen är unik i regionen på det sä   a   det 
fi nns go   om plats runt hamnområdet a   expandera. 
Bebyggelsen består framförallt av småhus och äldre 
villor. Här fi nns en stor småbåts hamn, camping och 
en av kommunens fi naste sandstränder. Det fi nns 
kommunalt va  en och avlopp i orten och fortfaran-

de fl era obebyggda tomter för bostäder a   bebygga.

GRUVBYGDER

Dannemora ligger cirka fyra kilometer väster om 
Österbybruk. Industriella anläggningar från oli ka 
sekel sä  er sin prägel på orten. Den har vuxit upp 
kring gruvan. Stora delar, bland annat om rådet runt 
dagbro  et, är av riksintresse för kul turmiljövården. 
I Dannemora fi nns kommunalt va  en och avlopp. 
Samma gäller i Norrskedika vid väg 76 mellan Öst-
hammar och Öregrund. Bebyggelsen i Norrskedika 
består framförallt av småhus, men här fi nns också 
några fl erfamiljs hus med butikslokaler, e   cement-
gjuteri och e   åkeri. Orten har äldre kopplingar till 
verksam heten i Norrskedika gruvor (1865–1905).

VALLONBRUK

Forsmark, Gimo, Harg och Österbybruk är gam-
la brukssamhällen. Forsmark och Harg ligger på 
landsbygden utanför kommunens större tätorter.

Forsmark hör till landets arkitekturhistoriskt mest 
värdefulla bruksmiljöer med enhetlig och påkostad 
bebyggelse från 1700- och 1800-talen samt en unik 
engelsk parkanläggning. Den gamla landsvägen öst-
erut från bruket liksom vägen söder om Hermansbo 
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kantas av höga välanlagda stenmurar uppförda på 
1790-talet. Norr om Bruksdammen ligger Bystan, 
e   område med intressanta fornlämningar vilka 
berä  ar a   området var bebo   redan under förhisto-
risk tid.

Harg hör till länets mest välbevarade och komple  a 
bruksmiljöer med oförändrad bebyggelsestruktur 
sedan 1700-talets början, teknikhistoriskt värdeful-
la byggnader från såväl järnhanteringens tid som 
sågverksepoken samt representativ och välbevarad 
bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talen samt 
1900-talets början. 

Hargs bruk ligger vid e   mindre va  endrag som 
förbinder Löhammarsjön med Hargsviken, nära 
Hargshamn. Genom området sträcker sig den mäk-
tiga Börstilsåsen på vars krön fl era gravfält av yngre 
järnålderskaraktär ligger. Till bruket hör e   fl ertal 
torp belägna i skogsmarkerna runt bruket samt 
brukets gamla utlastningshamn med tillhörande 
järnbodar på södra sidan av Hargsviken. I området 
ingår även Hargs kyrka och Nederbyn i Löhammar.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Småorterna erbjuder särskilda boendekvaliteter.  
Ambitionen är a   dessa orter ska utvecklas i den ut-

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Låta orterna utvecklas utifrån marknads-
förutsä  ningarna.

• Ta vara på orternas småskalighet och a  -
raktiva karaktärsdrag när ny bebyggelse 
ska tillkomma.

• Stärka kopplingen till närliggande servi-
ceort med kollektiva transporter.

• Separera ny bostadsbebyggelse med 
skyddsavstånd från befi ntlig miljö-
störande industri och mark reserverad 
för sådana industri ändamål

sträckning som marknaden efterfrågar. Orterna har 
skilda karaktärer eftersom de har utvecklats av olika 
skäl och under olika histo riska epoker. Bebyggelse-
utvecklingen ska utgå från och förhålla sig till ortens 
historia och läget i landskapet. Värdefulla kultur-
miljöer kan bidra till orternas a  raktivitet och ska 
värnas och gärna också tydliggöras. Gestaltningsrå-
den för utvecklingen av serviceorterna (sid 45) kan i 
delar vara tillämpliga även i småorterna.

Samhällsservice ska i första hand erbjudas i närlig-
gande serviceort, och ska tillgängliggö ras med hjälp 
av kollektiva transportlösningar. Möjligheten a   
anlägga särskilda gång-  och cykelstråk ska på sikt 
utredas i en plan för e   sammanhängande cykelnät 
i kommunen.  

Vid handläggning av bygglovsärenden i de fritids-
husområden som pekats ut som potentiellt lämpli-
ga omvandlingsområden ska behovet av samlade 
VA-lösningar särskilt beaktas.

Dannemora och Hargshamn har en särställning 
genom a   områden för störande verksamhet har re-
serverats i anslutning till dessa orter: kring tidigare 
område med gruvverksamhet i Danne mora och i 
anslutning till hamnanläggningen i Hargshamn. För 
a   inte förhindra en industriell utveckling ska till-
kommande bostadsbebyggelse i dessa orter förläg-

gas med skyddsavstånd till miljöstörande industri 
och till de områden som reserverats för störande 
verksamheter, VI.

DEFINITION TÄTORT OCH SMÅORT

Tätort: Sammanhängande bebyggelse med 
minst 200 invånare och högst 200 meter mellan 
husen (SCB).

Småort: Sammanhängande bebyggelse med 
50–199 invånare och högst 150 meter mellan 
husen (SCB).
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MÅLBILD 2040

Fler har valt landsbygdsboende. Cirka en tredjedel av de mer än 200/år som fl y  at in i kommunen har 
bosa   sig på landsbygden. Större byar längs starka kollektivtrafi kstråk har förtätats och det har blivit 
lä  are a   ta sig utan bil till närmaste serviceort. Fler har också valt a   bosä  a sig året runt i kust- och 
skärgårdsområdet. 

Tillväxten på landsbygden är viktig för kommunens 
utveckling på fl era sä  . Östhammar är en lands-
bygdskommun och vill fortsä  a utvecklas som 
landsbygdskommun. Därför är även utveckling 
av bostäder och livsmiljöer fortsa   avgörande för 
kommunens identitet. En målsä  ning är a   befolk-
ningstillväxten i kommunen under planperioden 
även fortsä  ningsvis resulterar i a   en tredjedel av 
kommunens medborgare bor på landsbygden.

Östhammar är till ytan en stor kommun. En tredje-
del av kommuninvånarna bor på landsbygden. Be-
byggelsestrukturen har som på många andra ställen 
påverkats av de stora skif tesreformerna under 1700-  
och 1800 -talet, men fortfarande går det a   urskilja 
en tydlig bystruk tur. I det småkuperade landskapet 
ligger husen ofta i lite högre lägen, samlade i mindre 
eller större grupper. Som regel fi nns inga detaljpla-
ner, med undantag för vissa fritidshusområden (se 

sid 45).

Jordbruksmarken i Östhammars kommun är upp-
bruten i mindre enheter. Vissa områden har hög 
bördighet, men det brutna landskapet försvårar e   
rationellt jordbruk. Ur naturvårds synpunkt och med 
tanke på den biologiska mångfalden har jordbruk-
smarken ändå en stor betydelse för kommunen och 
för dem som är aktiva brukare.

Hela 70 procent av landsbygdens yta är skogsklädd. 
I delar, framförallt mot kusten där jordtäcket ofta är 
tunt, är inslaget av impediment stort och till växten 
i skogen inte så hög. Men det fi nns även skogsmark 
med hög bördighet, framförallt i de centrala och 
sydliga delarna av kommunen. 

Kommunens landsbygd kan delas in i tre olika 
bygder baserat på geografi  och kulturhistoria. 
Jordbruksbygden fi nns kring Alunda och präg las av 
djurhållning och foderodling. 

Vallonbruken med Gimo, Österbybruk och Fors-
marks herrgårdar bildar tillsammans en bruksbygd, 
präglad av gruvnäring, skogsbruk och småskaligt 
jordbruk. 

Kustbygden omfa  ar kust  och skärgårdsom rådet, 
med e   välbevarat, småskaligt odlings landskap. 
Historiskt har Valö och Hökhuvud med omnejd haft 
starka kopplingar till kust och skärgård, men i ÖP 
2022 avgränsas kustbygden av väg 76, e   riksintres-
seområde där särskild hänsyn ska tas till natur  och 
kulturmiljövärden. Olika förutsä  ningar gäller där-
för delvis för bebyggelseutveckling på landsbygden i 
inlandet och vid kusten.
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Landsbygd inland (LL, LA, 
LT)
De öppnare delarna av inlandets landsbygd, med e   
aktivt bruk av åker  och betesmarker  i lite större ska-
la, är markerade med LL i markanvändningskartan. 
Området har varit bebo   sedan förhistorisk tid och 
är rikt på forn lämningar. Det fi nns gravfält invid 
nästan varje by. Landskapet är småkuperat, med e   
omväx lande inslag av åker, skog och hagmarker. 
Den tilltalande landskapskaraktären har skapats och 
upprä  hålls genom det aktiva bruket av marken.

I de områden som är markerade med LA domi nerar 
skogen. Här pågår e   aktivt skogsbruk. Insprängt i 
områdena fi nns också gläntor av öppen och småska-
lig odlingsmark med stenmu rar och gamla odlings-
rösen.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Även på landsbygden fi nns behov av en genom tänkt 
bebyggelseutveckling. Det måste fi nnas utrymme 
för de areella näringarna a   utvecklas eftersom 
landsbygden ska hållas levande (LL, LA). Jord-
bruksmark ska av hushållningsskäl i princip inte 
tas i anspråk för bebyggelse (MB 3 kap. 4 §). De  a 

gäller också den högproduktiva skogsmark som har 
betydelse för skogsnäring en. Åtgärder som hindrar 
e   rationellt bruk av marken ska undvikas, exem-
pelvis åtgärder som skapar fysiska barriärer inom
brukningsenhe terna. 

Landskapet innehåller även värdefulla natur  och 
kulturmiljöer som är av allmänt intresse och bidrar 
till landsbygdens a  raktivitet. De behöver också 
värnas och gärna tydliggöras. Det är även viktigt a   
spara gröna kilar och stråk där människor och djur 
kan röra sig fri  . 

Bebyggelseutvecklingen ska utgå från och för hålla 
sig till landskapets och bebyggelsens his toria. I 
landsbygdsområden markerade med LL ska särskild 
hänsyn tas till landskapskaraktären och redovisade 
natur  och kulturmiljövärden, se karta sid 121, 168, 
182 och 184.

Det måste av hållbarhetsskäl också vara möjligt a   
till rimlig kostnad utveckla kollektivtrafi k och till-
handahålla teknisk och kommunal ser vice på lands-
bygden. Bebyggelseutvecklingen sker bäst genom a   
befi ntliga bebyggelse grupper komple  eras, helst i 
anslutning till starka kollektivtrafi kstråk.  

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Ta hänsyn till de areella näringarna.

• Utveckla befi ntliga bebyggelsegrupper.

• Prioritera utveckling i bebyggelsegrup-
per längs de starka kollektivtrafi kstrå-
ken.

• Värna och tydliggör kulturmiljövärden 
och ta hänsyn till landskapskaraktären.

• Värna naturvärden och gröna samband 
mellan bebyggelsegrupperna.
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Landsbygd kust (LF, LS)
Kustens landsbygd omfa  ar i princip området som 
ligger öster om väg 76, med bland annat Gräsö, 
Norrön, Söderön och Raggarön. Här fi nns en i 
stora delar välbevarad skärgårds miljö. I stort se   
all odlingsbar mark har tidigare ny  jats, vilket sa   
sin prägel på landskapet. Det fi nns fl era bevarade 
sjöbodplatser och även fi skehamnar som fortfarande 
används aktivt.

Hela området ingår i riksintresset högexploaterad 
kust från Arkösund till Forsmark, se sid 168 och 169. 
Riksintresset ska inte motverka utvecklingen av det 
lokala näringslivet, men särskilda regler gäller för 
fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse får bara komma 
till stånd som komple  ering till befi ntlig bebyggelse. 
Flertalet av kommunens fritidshus ligger inom de  a 
område.

Gräsö och omgivande skärgårdsområde samt Öre-
grunds skärgård söderut är med hänsyn till både 
de speciella naturvärdena och friluftslivet även av 
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Riksintresset 
innebär a   området ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada naturvärdena, som också är en 
viktig del av friluftslivets värden.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

En stor del av kommunens a  raktivitet ligger 
i närheten till kusten och skärgården. Kustens cirka 
400 mil strandlinje och skärgårdens hund ratals öar 
är en viktig resurs för fastboende, deltidsboende och 
besökare. En hög tillgänglig het har e   stort värde. 
Här fi nns dessutom stora natur  och kulturmiljövär-
den. För a   upprä  hål la dessa värden krävs därför 
noggranna avväg ningar när mark och va  en i kust-
området ska tas i anspråk för olika ändamål. 

Men även kustens landsbygd behöver hållas levan-
de. Människorna som bor och verkar här bidrar till 
a   upprä  hålla områdets höga natur-  och kultur-
värden. Verksamheter i kust - och skärgårdsområdet 
bidrar också till a   göra det tillgängligt för besökare 
och friluftsutövare.

Det fi nns därför e   behov av a   utveckla e   mer 
varierat utbud av bostäder. Utvecklingen ska i första 
hand ske i anslutning till befi ntliga bebyggelsegrup-
per och där det fi nns tillräckligt med dricksva  en. 
Bäst förutsä  ningar för a   utveckla kustområdets 
bebyggelse fi nns i områ det markerat LS. Här ska 
bebyggelsen utvecklas med hänsyn till areella 
näringar och turism. Naturvärden, fritids  och 
rekreationsintressen ska prioriteras i områden med 

beteckningen LF. Här ska en restriktiv hållning till 
ny bebyggelse tillämpas, men undantag kan göras 
för allmänna anläggningar som har betydelse för 
turism och friluftsliv.

Riksintresset, den känsliga miljön och de begränsa-
de grundva  entillgångarna inne bär restriktioner för 
nya bostäder avsedda för delårsboende. E   alterna-
tiv kan vara a   erbjuda delårsboenden i lägenheter 
och permanentbo städer i befi ntliga bystrukturer.

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Ny bebyggelse avsedd för helårsboende ska i första hand 
utvecklas i anslutning till befi ntliga bebyggelsegrupper och 
där dricksva  entillgången är tillräcklig.

• Bebyggelseutvecklingen ska ske med sär skild hänsyn till de 
areella näringarna, landskapskaraktären, natur  och kultur-
miljövärden och friluftsvärden. Gröna samband ska värnas.

• Fritidsbebyggelse kan endast tillåtas som komple  eringar i 
befi ntliga bebyggelse grupper.

• Anläggningar för det rörliga friluftslivet, till exempel vand-
rarhem, stugbyar, camping och motsvarande, får byggas 
inom områden som är speciellt lämpade för turism och 
friluftsliv, om det fi nns särskilda skäl.
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Sammanhängande fritidshus-
områden i kustområdet (BF)
Fritidsbebyggelse började etableras i kommunen un-
der 1940- talet. På 1950 - och 1960- talet byggdes fl era 
större fritidshusområden, framförallt längs kusten 
i det som nu är riksintresse för högexploaterad kust 
från Arkösund till Forsmark. Krav på både rening av 
avloppsva  en och va  enförbrukningen var annor-
lunda under tiden för denna etablering. E   20- tal av 
kustens fritidshusområden är mycket tä   bebyggda 
och innehåller fl er än 50 fritids hus. 

Riksintresset innebär a   fritidshusområdena bara 
kan utvecklas genom enstaka komple  e ringar. En 
viktig utgångspunkt för kommunens lovgivning är 
a   det också måste gå a   lösa VA- försörjningen på 
e   långsiktigt hållbart sä  . Flera av fritidshusom-
rådena har äldre detaljpla ner, men VA- frågorna är 
sällan reglerade i dessa. 

En aktuell trend är a   många fritidshus ny  jas 
under längre perioder än sommarmånaderna. Det är 
i sig en positiv utveckling. Men en högre ny  jande-
grad medför ofta önskemål om a   höja standarden 
för va  en och avlopp i fritidshusen. Det kan skapa 
problem i tä   bebyggda fritids husområden, särskilt 
där va  entillgångarna är begränsade, eller där av-

Komplettering av fritidsbebyggelse i kustområdet
Öster om väg 76 får fritidsbebyggelse på grund av riksintresset högexploaterad kust 
från Arkösund till Forsmark (MB 4 kap.) bara komma till stånd som komple  ering till 
befi ntlig bebyggelse.

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Enstaka tillskott av hus för delårsboende utanför etablerade grupper med fritidshus är inte 

tillåtet.

• Det i ianspråktagna bebyggelseområdet som helhet får inte öka.

I följande fall kan endast små förändringar godkännas i fritidshusområden:

• Området har små tomter och är redan tä   bebyggt.

• Tillgången på grundva  en är bristfällig och förutsä  ningarna för a   ta hand om 
avloppsva  en är mindre goda.

• Större tillbyggnader riskerar a   förändra områdets bebyggelsekaraktär negativt.

Ibland bör inga tillbyggnader alls medges. De  a gäller för:

• Områden som är särskilt känsliga med hänsyn till landskapskaraktär eller natur- 
och kulturmiljövärden.
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loppsva  net leds till va  enområden med otillfreds-
ställande ekolo gisk status, se karta sid 146.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Både deltids - och heltidsboende kan på olika sä   
bidra till en positiv utveckling av Östhammars 
kommun. Men utvecklingen måste vara hållbar, 
vilket bland annat förutsä  er a   det går a   lösa 
VA -försörjningen på e   långsiktigt hållbart sä  . Ur 
hållbarhetssynpunkt är det också viktigt a   upprä  -
hålla de höga natur -, kultur-  och fri luftsvärden som 
fi nns i kustområdet. 

Fritidshusområden i kustområdet där enstaka 
komple  eringar är möjliga har beteckningen BF  i 
mark  och va  enanvändningskartan. Men komple  e-
ringar kan bara tillåtas om dricksva  entillgången är 
tillräcklig och åt gärderna inte negativt påverkar den 
känsliga miljön. En mer restriktiv syn på komple  e-
ringar ska tillämpas i fritidshusområden som ligger 
i känsliga miljöer, eller där grundva  entillgång arna 
är begränsade.

En omvandling till helårsboende i större skala pågår 
i fl era fritidshusområden som ligger i anslutning till 
Östhammar och Öregrund. Dessa områden ligger i 
tätortsnära landsbygd, LT.
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Jordbruksmark

Jordbruksmark är e   samlingsnamn för åkermark 
och betesmark och dessa är ändliga resurser som 
kommer vara ovärderliga i e   långt perspektiv. Para-
doxalt nog har tyvärr svenska jordbruksmarker i vår 
tid inte det ekonomiska värdet som gör det själv-
klart a   bevara dem för jordbruk. Jordbruksmark 
exploateras mer och mer för bland annat bebyggelse 
i Sverige. Omkring 3000 hektar jordbruksmark 
exploaterades mellan 2016-2020 totalt i Sverige. Det 
är samma storleksordning som den föregående 
femårsperioden. Exploatering av jordbruksmark 
är permanenta vilket innebär a   marken inte kan 
användas för livsmedelsproduktion i framtiden (Ed-
man, et al., 2017). Det är därför av stor vikt a   hi  a 
strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmar-
kerna för framtiden.

Jordbruksmarker tryggar inte enbart en inhemsk 
livsmedelsförsörjning, de bidrar till mycket mer 
som exempelvis natur, kultur och landskapsvär-

den. Jordbruksmarkerna står även för diverse olika 
ekosystemtjänster i form av bland annat återföring 
av näringsämnen, va  entäkternas produktion av 
dricksva  en, insekters pollinering och mycket mer. 
Tydliga strategier och riktlinjer hjälper även till a   
uppfylla mål kopplade till Agenda 2030, svenska 
miljömål och den svenska livsmedelsstrategin.

I miljökvalitetsmålet e   rikt odlingslandskap skriver 
Naturvårdsverket om behovet a   skydda jordbruk-
smark: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Utöver miljökvalitetsmålet e   rikt odlingslandskap 
beslutade även regeringen år 2017 om en livsmed-
elsstrategi för Sverige där: Det övergripande målet för 
livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livs-
medelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte 

a   skapa tillväxt och sysselsä  ning och bidra till hållbar 
utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både kon-
ventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas 
efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till 
en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.

Jord- och skogsmark är inget riksintresse utan 
istället av nationell betydelse. Jordbruksmarken 
har inte givits status som riksintresse eftersom det 
ansågs kunna inskränka det kommunala självbe-
stämmandet. Med brukningsvärd jordbruksmark 
menas i lagens mening a  : ”med brukningsvärd 
jordbruksmark avses mark som med hänsyn till 
läge, beskaff enhet och övriga förutsä  ningar är 
lämpad för jordbruksproduktion.” Jordbruksmarken 
måste alltså brukas, dock fi nns det andra aspekter 
a   ta till sig. Marken behöver inte brukas i dagsläget 
för a   klassas som brukningsvärd. För a   utgöra 
e   väsentligt samhällsintresse anses inte enstaka 
bebyggelse uppfylla kriterierna för de  a, utan måste 
utgöra större sammanhängande bebyggelse. De  a 
kan vara större bostadsbebyggelse, men kan också 
vara till exempel teknisk infrastruktur såsom vägar 
eller säkerställande av arbetstillfällen och vård. 
Sammanfa  ningsvis kan sägas a   det fortfarande 
krävs starka skäl för a   ta jordbruksmark i anspråk 
för annan användning.

MÅLBILD 2040

Kommunen har e   framgångsrikt jordbruk som möjliggör e   rationellt brukande som gynnar företagan-
de och boende på landsbygd. Endast en liten andel jordbruksmark har tagits i anspråk för annan använd-
ning och de  a har gjorts väl avvägt för samhällsviktiga ändamål.
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UTVECKLINGSSTRATEGIER

Kommunen ska arbeta aktivt för a   främja lantbru-
kare inom kommunen. Det är viktigt a   samman-
hängande jordbruksmarker behålls och a   dessa 
inte fragmenteras och skapar e   ineff ektivt jordbruk. 
Kommunen har tagit fram e   vägledande dokument 
som utgör en grund för hur beslut ska tas kring 
exploatering av jordbruksmark. Processen sker i tre 
steg och har tagits fram med länsstyrelsen i Uppsala 
läns vägledning Jordbruksmark i prövning och planering 
som grund.

I steg e   prövas om marken anses som bruknings-
värd och hänsyn tas då till dessa värden:

• Produktionsvärden (livsmedel, foder, betes-
mark, slå  ermark, bioråvaror, annat).

• Naturvärden (biologiska värden, biotoper).

• Sociala värden (rekreation, upplevelse, land-
skap).

• Kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening 
av utsläpp, binda kväve, svavel, koldioxid).

• Landskapskaraktär/bild (kulturhistoria, miljö-
värden, naturvärden, sociala värden).

En enskild bedömning måste i dagsläget göras från 
fall till fall eftersom bland annat produktionsvär-

den, landskapskaraktärer etcetera skiljer sig bland 
Östhammars kommuns jordbruksmarker.

I steg två ska e   resonemang föras huruvida den 
aktuella förändrade markanvändningen är e   
väsentligt samhällsintresse. För a   en exploatering 
ska räknas som väsentligt samhällsintresse bör den 
stödja en långsiktig hållbar utveckling enligt Jord-
bruksverket. Här är kommunens ställningstagande 
a   för a   en exploatering i Östhammars kommun 
ska anses vara av väsentligt samhällsintresse ska 
exploateringen bidra till en långsiktig hållbar 
utveckling på lokal, regional och/eller nationell 
nivå. Utveckling av befi ntliga tätorter räknas som 
e   väsentligt samhällsintresse om exploateringen 
bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Kom-
munens riktlinjer är a   större bebyggelseutveckling 
samt större infrastruktur i första hand räknas som 
väsentligt samhällsintresse, men även i dessa fall 
ska omfa  ande resonemang föras kring jordbruk-
smarkens brukningsvärde. 

Bebyggelse av enstaka bostadshus på jordbruksmark 
räknas inte som e   väsentligt samhällsintresse 
generellt då denna exploatering inte bidrar till en 
långsiktig hållbar utveckling, med undantag bebyg-
gelse som kan anses gynna den areella näringen. 
Kommunen anser a   det är viktigt a   värna om en 
levande landsbygd och därför kan enstaka bostads-

hus medges där förutsä  ningar som sammanhållen 
bebyggelse samt påvisande av icke brukningsvärd 
jordbruksmark uppfylls. Den planerade exploate-
ringen ska tillföra en förbä  rad situation för platsen, 
genom till exempel förbä  rad service, infrastruktur, 
större bostadsbebyggelse eller dylikt för a   anses 
vara av väsentligt samhällsintresse.

Om en prövning av exploatering har passerat steg 
1 och 2 så ska det i steget utredas och föras resone-
mang kring om det fi nns annan mark än jordbruk-
smark a   ta i anspråk. I de domstolsbeslut gällande 
de  a är en viktig punkt a   resonemang måste föras 
kring varför annan mark inte anses ha samma 
förutsä  ningar för den planerade exploateringen. 
En annan viktigt åtanke är även a   resonera kring 
om den planerade exploateringen av marken är mer 
lämplig för något annat väsentligt samhällsintresse. 
Exempelvis kan marken ur e   strategiskt perspek-
tiv lämpa sig bä  re för e   reningsverk istället för 
bostadshus. 

Kommunen ska så långt det är möjligt undvika 
exploatering på brukningsvärd jordbruksmark. I 
de fall kommunen väljer brukningsvärd jordbruk-
smark för framtida exploatering ska e   omfa  ande 
resonemang kring brukningsvärdet samt väsentligt 
samhällsintresse föras. I de fall där jordbruksmark 
tas i anspråk för a   tillgodose väsentliga samhällsin-
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MILJÖBALKEN 3 KAP, 4§

Jord- och skogsmark är av nationell betydel-
se. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för a   tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och de  a behov inte 
kan tillgodoses på e   från allmän synpunkt 
tillfredsställande sä   genom a   annan mark 
tas i anspråk.

tressen, och de  a behov inte kan tillgodoses på e   
från allmän synpunkt tillfredställande sä   på annan 
mark ska de  a ske med så litet intrång som möjligt i 
det befi ntliga jordbruket. 

Åtgärder som hindrar e   rationellt bruk av marken 
ska undvikas, exempelvis åtgärder som skapar fysis-
ka barriärer inom brukningsenheterna.
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Grönstruktur

Huvuddelen av marken i Östhammars kommun 
är obebyggd. Den obebyggda marken, det vill 
säga natur, grönområden, parker och andra ute-
miljöer, brukar i planeringssammanhang kallas 
för grönstruktur. Grönstrukturen tillhandahåller 
viktiga ekosystemtjänster och upplevelsekvaliteter. 
I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur 
grönstrukturen ska utvecklas.

Tätorternas grönstruktur
Grönstrukturen har stor betydelse för orternas 
framtida utveckling och människors välbefi nnande. 
Förslagskartan för respektive serviceort, sid 50-92 
redovisar översiktligt grönområden där samman-
sa  a värden identifi erats, det vill säga naturvärden, 

kulturella värden och sociala värden. Grönstruktu-
ren ska dock vara en viktig del i all stadsplanering, 
och inte enbart i de utpekade grönområdena.  

Den närnatur som kombinerar fl era olika värden är 
särskilt betydelsefull ur e   hållbarhetsperspektiv. 
Grönstrukturen kan skapa utrymme för e   rikt växt- 
och djurliv och bidra med viktiga ekosystemtjänster, 
till exempel e   bra närklimat, god luftkvalitet och 
ytor som kan ta emot regn och smältva  en som 
rinner av från hårda ytor. 

Grönstrukturen ger samtidigt utrymme för lek, mo-
tion och rekreation och kan fungera som mötesplats 
och kommunikationsyta. Den kulturella dimensio-
nen har betydelse för en orts identitet och estetiska 
upplevelser i vid mening.

Forskning visar a   vi mår bä  re både fysiskt och 

psykiskt med grönska i omgivningen. Parker och 
grönområden ger oss utrymme för lek, motion, 
umgänge och stillhet. Det är därför av stor vikt a   
grönstrukturen i våra tätorter kopplar till bostä-
der, skolor samt vård- och omsorgsboenden. A   på 
vägen till jobbet eller skolan, på lunchrasten eller 
vid besök hos närstående på något av kommunens 
boenden kunna gå ut i en grön oas, höra fågelsång, 
känna doften av blommor eller se ut över e   gli  ran-
de va  en bidrar till välmående och bä  re hälsa. 

Tillgång och närhet till lekparker, grönytor och 
andra off entliga gröna platser som inbjuder alla 
människor till lek, aktivitet och utevistelse på lika 
villkor bidrar alltså starkt till e   samhälles a  rakti-
vitet, sammanhållning och hållbarhet. Kommunens 
grönområden ska vara tillgängliga för alla oavse   
kön, ålder eller funktionsvariation. De bör lokalise-
ras så a   barn, ungdomar och äldre så långt möjligt, 
kan ta sig till dem på egen hand.

Generellt se   fi nns det god tillgång till gröna områ-
den i alla tätorter. Med bra samband mellan grön-
områdena ökar invånarnas möjligheter a   använda 
sig av dem, liksom för växter och djur a   använda 
sambanden som spridningsvägar.

En viktig del av grönstrukturen är grönstråk. Grön-
stråk är länkarna och kopplingarna mellan olika 

MÅLBILD 2040

Parkprogram som stärker och utvecklar tätorternas grönstrukturer och en strategi för hur naturvärdena 
i kommunen ska förvaltas har tagits fram. Det fi nns skötselplaner för kommunens skogsmark, natur-
mark samt ängs-, betes och odlingsmark. Behoven av a   skapa kopplingar mellan gröna kilar för a   få  
ändamålsenliga spridningskorridorer har identifi erats, liksom behoven av y  erligare skyddsåtgärder för  
natur, arter och biotoper.
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grönområden som ger möjlighet för oss människor 
a   ta oss från bostaden till grönområden och rekrea-
tionsområden samt ger möjlighet för växter och djur 
a   passera och sprida sig. 

Viktiga befi ntliga stråk har kartlagts inför översikts-
planen, men även stråk som kan utvecklas och stråk 
som är väsentliga a   bevara vid fortsa   planering 
och utveckling av tätorterna (se bilaga 3). 

Vid all planering och utveckling av tätorterna ska 
identifi erade grönstråk tas med som e   värde och 
behov för natur och rekreation. Hänsyn ska tas till 
befi ntliga stråk och vid exploatering av naturmark 
ska stråk skapas i planarbetet.

Övrig grönstruktur
Hela 400 mil strandlinje, många grunda vikar och en 
relativt orörd skärgård ger kommunen en särskild 
karaktär som har stora värden för naturvården, det 
rörliga friluftslivet och även för kulturmiljövården. 
Sådana värden fi nns även i inlandets stora skogs- 
och myrområden, bruksbygdens ekbackar och 
dammsystem och i det småbrutna odlingslandska-
pet med åkerholmar, betesmarker och slå  erängar 
som fi nns i alla bygder och längs åar och va  endrag. 

Sammantaget har Östhammars kommun en rike-
dom av natur- och friluftsmiljöer. De lockar många 
besökare, är hemvist för en rik uppsä  ning av vilda 
växter och djur och erbjuder kvaliteter som kan 
bidra till a   locka nya invånare till kommunen. Här 
fi nns unika möjligheter a   hi  a e   boende i tä   
samspel med intressanta natur- och kulturmiljöer.

Naturvärden
Sammanlagt fi nns i kommunen 20 områden utpe-
kade som riksintressen för naturvården. Dit hör 
hela skärgårdsområdet, stora delarna av kusten, och 
skogs- och våtmarksområden vid Florarna, längs 
Forsmarksån och runt sjön Vällen. Det fi nns också 
36 Natura 2000-områden, varav fl era är delområden 
i de större riksintresseområdena. Dessa områden 
redovisas i text och karta på sid 166-168.

Avni   IV Hänsyn innehåller en sammanställning av 
större kända naturvärden i kommunen. Den visar 
var det fi nns nyckelbiotoper, värdefulla våtmarker 
samt värdefulla ängs-, betes- och hagmarker. Kartor-
na redovisar även de värdeområden för naturvård 
och friluftsliv i Östhammars kommun som pekas ut 
i Naturvårdsprogram för Uppsala län från 1987.

Av kartorna framgår också vilka områden som är 
skyddade i naturreservat eller med andra förordnan-
den, se även sid 178-184. Antalet naturreservat är för 
närvarande 42. Många är bildade både för a   skydda 
naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet. 
Det fi nns reservat över hela kommunen, med viss 
dominans längs kusten. 

Skärgården och hela kustområdet har e   rikt 
fågelliv. Östhammars kommun har sannolikt fl est 
häckningar av havsörn i länet, och e   stort antal ör-
nar övervintrar i området. I samband med vår- och 
höststräcken passerar e   stort antal fåglar kommu-
nen och det fi nns fl era fi na platser där fl y  fåglar kan 
beskådas, till exempel Örskär och Kallriga.

Värdefulla ängs- och hagmarker fi nns registrerade 
i den nationella databasen TUVA. Miljöer som slå  -
rats eller betats under lång tid är mycket artrika. Åt-
minstone 600-700 kärlväxter av de totalt cirka 1 700 
som hi  as i Sverige kan förekomma i det småskaliga 
odlingslandskapet. Man kan också hi  a många 
sällsynta svamparter och  insekter i betespåverkade 
områden. Olika restmiljöer i odlingslandskapet, till 
exempel stenmurar, åkerholmar, bryn och gamla 
träd är som regel också artrika miljöer och det fi nns 
en god förekomst av sådana i Östhammars kom-
mun. Här trivs både insekter och fåglar. I jordbruks-
landskapet skyddas dessa miljöer av det generella 
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biotopskyddet, se sid 180.

Runt bruken och större gårdar fi nns ofta gamla 
lövträd, inte sällan ekar som kan bli mycket gamla. 
De erbjuder en gynnsam miljö för många insekter, 
lavar, mossor, svampar, fl addermöss och fåglar och 
bidrar till artrikedomen i Östhammars kommun. 
E   större sammanhängande eklandskap fi nns kring 
Österbybruk, och ingår i riksintresseområdet för 
kulturmiljövården kring Dannemora-Österbybruk.

Särskilt artrika skogsområden fi nns på fl era ställen 
i Östhammars kommun. I e   cirka en mil bre   bälte 
längs kusten fi nns en speciell skogstyp, kalkbarr-
skog, som är rik på örter och gräs. Här hi  ar man 
många ovanliga marksvampar, gräsarter och orkidé-
er. Troligt är a   vegetationstypen gynnats av det 
omfa  ande skogsbete som förekom fram till mi  en 
av 1900-talet i kustområdets småbrutna landskap. 
Riksintresseområde Forsmark-Kallriga innehåller 
skog av denna karaktär.

Skogarna i Östhammars kommun är generellt se   
också rika på så kallade nyckelbiotoper, det vill säga 
miljöer i skogen som erbjuder hotade och rödlistade 
växt- och djurarter goda livsbetingelser. Skogsbru-
ket ska visa särskilt hänsyn i sådana områden. De 
nyckelbiotoper som hi  ats i Skogsstyrelsens invente-
ringar fi nns redovisade i databasen Skogens pärlor. 

Där redovisas även områden med biotopskydd och 
naturvårdsavtal.

Förekomsten av våtmarker i kommunen fi nns regist-
rerade genom den svenska våtmarksinventeringen 
(VMI) som pågå   sedan början av 1980-talet. Syftet 
med inventeringen har varit a   ta fram e   plane-
ringsunderlag som gör det möjligt a   arbeta strate-
giskt med bevarandeinsatser. Våtmarkerna har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. 17 procent 
av Sveriges hotade arter förekommer i myrmarker 
eller längs sötva  ensstränder. Våtmarkerna har 
också en viktig funktion för a   jämna ut och rena 
naturliga va  enfl öden. Vegetationen i våtmarkerna 
tar upp växtnäring. Genom a   va  net bromsas upp i 
våtmarken sedimenterar växtrester och annat mate-
rial. Där sker också en naturlig avgång av kväve, så 
kallad denitrifi kation.

Florarna och markerna runt Forsmarksån är exem-
pel på stora våtmarksområden med höga naturvär-
den i Östhammars kommun. Dikning och va  en-
sänkningar har annars i stor utsträckning reducerat 
våtmarksarealen i kommunen. 

I en sammanställning över ekologiskt särskilt käns-
liga områden i länet, gjord av Länsstyrelsen 1994, 
redovisas fl era områden i Östhammars kommun. 
Vissa av dessa områden har skyddats genom natur-
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reservat eller biotopskydd, andra inte.

Grönstrukturplan
En del av underlaget till a   bestämma platser för 
utvecklingsområden i översiktsplanen har varit den 
inventering av natur- och friluftsvärden som gjordes 
2018 av Östhammars kommun tillsammans med 
Upplandsstiftelsen och sammanställdes i en grön-
strukturplan. I arbetet ingick a   inventera kommu-
nägd mark, och underlaget har därför inte använts 
för alla utvecklingsområden som pekats ut. 

Många utvecklingsområden ligger på privatägd 
mark. Men alla utvecklingsområden som ligger på 
en inventerad plats har information om utfallet av 
inventeringen i respektive områdesbeskrivning i ka-
pitel III. Grönstrukturplanen har också information 
om respektive område som inventerats.

Översiktsplanen har förhållt sig till grönstrukturpla-
nen på det sä   som är lämpligast för den föreslagna 
markanvändningen. Om e   inventerat område till 
exempel visar på höga friluftsvärden kan det vara 
önskvärt a   viss typ av bebyggelse ligger nära den-
na plats, för a   exempelvis höja boendekvaliteter. 
Samtidigt får bebyggelse inte ligga så nära, eller vara 
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Ta fram en heltäckande strategi för för-
valtningen av grönstrukturen.

• Identifi era kärnområden för aktivt beva-
rande av naturvärden och skapa länkar 
mellan dessa.

• Ta hänsyn till kända och beskrivna 
naturvärden och den biologiska mång-
falden.

• Skapa gröna länkar mellan parker och 
närnatur i serviceorterna.

• Skydda, återställ och nyanlägg våtmar-
ker och möjliggör va  enhållande egen-
skaper i mångfunktionella grönytor.

Hänsyn till naturvärden  
Vid detaljplaneläggning, i ärenden om bygglov och 

vid byggnadsåtgärder som inte kräver lov, ska be-

byggelse och byggnadsverk utformas och placeras 

på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kultur-

värden (PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Exploatering av naturmark ska alltid 
föregås av naturvärdesinventering och 
vid behov ska fördjupade artinventeringar 
göras bl.a. kopplat till bevarandestatus.

• Vid detaljplaneläggning eller andra 
åtgärder i eller i anslutning till områ-
den som pekats ut som värdefulla i en 
samlad grönstruktur ska en utredning 
göras av hur åtgärden påverkar beskrivna 
naturvärden. Vid påtaglig påverkan ska 
åtgärden tydligt konsekvensbeskrivas och 
möjliga alternativ undersökas.

så invasiv, a   friluftsvärdena skadas av bebyggelse-
utvecklingen. Om en plats innehåller höga naturvär-
den gjordes en liknande avvägning: är naturvärdena 
av den karaktären a   området ska skyddas från all 
typ av exploatering, eller är naturvärdena av en så-
dan karaktär a   viss typ av bebyggelse kan gynna, 
ta tillvara, eller stärka naturvärdena.

Grönstrukturplanen innehåller rekommendationer 
för hur de inventerade platserna ska skötas eller 
utvecklas, för a   underlä  a avvägningar av den typ 
som beskrivs ovan. Grönstrukturplanen kommer 
vara e   viktigt underlag i den plan för brukande 
av kommunägd skogsmark och naturmark som ska 
tas fram med början 2022. Det ska bli en så kallad 
Mångbruksplan som samlat beskriver hur de kom-
munägda markerna ska skötas med avvägning och 
hänsyn till natur-, frilufts- och skogsvärden

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Grönstråk utgör sammanhängande stråk genom be-
byggelsen. De bör hålla en bredd som rymmer både 
gång- och cykelvägar eller stigar, men även natur-
miljöer som buskar och träd. De bör också innehålla 
rymligare delar med plats för möten, lek och vila. 
Grönstråken i samhället fungerar också som fi lter 
mot luftföroreningar och har en utjämnande funk-

tion av dagva  en och vid skyfall.

Beteckningen N i kartan över mark och va  enan-
vändning pekar ut e   antal sådana områden som 
särskilda värdeområden för natur, fritid och kultur-
landskap. I dessa områden ska natur-, kultur- och 
friluftsvärden prioriteras framför andra intressen. 

Det fi nns behov av a   ta fram en heltäckande stra-
tegi för hur grönstrukturens natur-, fritids- och kul-
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turvärden ska förvaltas. Strategin behöver tydliggö-
ra om det fi nns behov av kommunala reservat eller 
y  erligare, särskilda skydds- och skötselföreskrifter 
för viktiga arter och biotoper. Det fi nns också e   be-
hov av a   mer i detalj avgränsa olika värdeområden 
och a   ti  a på behoven av kopplingar mellan gröna 
kilar för a   få ändamålsenliga spridningskorridorer. 
Även i serviceorterna behövs länkar mellan parker 
och närnatur. 

En del områden har e   lagstadgat skydd, och tydliga 
regler för skötsel och markanvändning. För e   antal 
områden saknas närmare preciseringar av vad som 
behöver skyddas eller vårdas.

Rekreation och friluftsliv
Många av områdena som är avsa  a till skydd 
för naturvården har också stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet. Det gäller i kustområdet men 
också i de stora skogsområdena runt sjön Vällen 
och våtmarksområdet Florarna. Här fi nns unika 
möjligheter till storslagna naturupplevelser i en 
förhållandevis ostörd miljö. Florarna har av Tierps 
kommun pekats ut som e   så kallat tyst område. 
Norrtälje och Uppsala kommuner har gjort motsva-
rande för skogsområden i anslutning till Vällen. I en 

av Naturvårdsverket nyligen genomförd översyn av 
riksintressen för friluftslivet har Florarna/Finnsjön 
och Öregrund-Gräsö skärgård beslutats som nya 
riksintresseområden, i samråd med Länsstyrelsen. 

Upplandsstiftelsen har i samarbetet med länets 
kommuner skapat varumärket ”smultronställe i na-
turen” för a   peka ut fi na utfl yktsmål. I Östhammars 
kommun är Gräsö gård, Kallerö, Rävsten, Aspbo, 
östra Tvärnö och Krutudden exempel på godkända 
smultronställen. 

Upplandsstiftelsen bidrar på fl era andra sä   till a   
utveckla möjligheter till rörligt friluftsliv. Rävstens 
stugby söder om Gräsö förvaltas av Upplandsstif-
telsen och fungerar som en fi n utgångspunkt för 
friluftsliv i skärgården. Upplandsstiftelsen står 
också bakom Upplandsleden som löper genom Öst-
hammars kommun. Det fi nns fl era pågående arbeten 
med a   koppla ihop Upplandsleden med vandrings-
leder som löper genom andra län, både norrut och 
söderut.  

Längs leden fi nns möjligheter till naturupplevelser i 
mer ordnade former. Det erbjuder även fl era anlagda 
spårområden. Sju elljusspår för gång, löpning och 
skidåkning sköts av engagerade föreningar på olika 
orter. 

Skridskoslingor plogas också på e   antal platser vid 

goda isförhållanden, av föreningar eller näringsid-
kare. De är mycket populära både för skridskoåk-
ning och promenader. Mer erfarna skrinnare har 
fantastiska möjligheter a   utforska isarna och natu-
ren på kommunens större insjöar, inner  ärdar eller, 
under gynnsamma betingelser, i y  erskärgården. 

Möjligheterna till bad är många eftersom allmänhet-
en har god tillgång till både havs- och sjöstränder. 
Därutöver fi nns e   antal anlagda friluftsbad. Flerta-
let sköts av föreningar i samarbete med kommunen. 
Det fi nns också en privatägd anläggning, Berkinge-
badet. 

Flera småbåtshamnar och gästhamnar skapar 
möjligheter för e   aktivt båtliv. Hamnarna drivs av 
föreningar. Större småbåtshamnar fi nns i Öregrund, 
Östhammar och Hargshamn. Flera fritidshusom-
råden har också hamnanläggningar av betydande 
format. E   antal öppna iläggningsramper fi nns ock-
så tillgängliga för småbåts ägare. Tömningsstationer 
för toale  avfall från fritidsbåtar fi nns i Öregrund, 
Östhammar och Hargshamn.

Fiske är en populär fritidssysselsä  ning och det 
fi nns fi skemöjligheter både i kustområdet och i 
insjöarna. Det fi nns en generell rä   a   fi ska med 
handredskap, men också möjlighet a   köpa fi skekort 
för nätfi ske i va  enområden som förvaltas av fi ske-
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vårdsföreningar. 

I kommunen fi nns också två gol  anor, två motor-
sportanläggningar och e   fl ertal skjutbanor. Vissa 
skjutbanorna ligger på mindre lämpliga platser: nära 
bebyggelse, vid större vägar och på va  enskydds-
områden. De  a medför risk för påverkan på männ-
iskors hälsa och miljön. Rimliga krav på stillhet och 
säkerhet ska kunna ställas. Bruket av blyammuni-
tion kan ge va  enpåverkan. Det fi nns därför anled-
ning a   utreda skjutbaneplatserna i kommunen.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

De höga natur- och friluftsvärdena i Östhammars 
kommun har stor betydelse för kommunens a  rak-
tivitet och möjligheter a   locka nya invånare. Rä   
förvaltade kan de på e   väsentligt sä   bidra till a   
uppfylla kommunens egna samt nationella och regi-
onala miljömål och fritidspolitiska mål.  

Här fi nns förhållandevis ostörda miljöer som bidrar 
med biologisk mångfald och ger unika möjligheter 
till storslagna naturupplevelser. Det fi nns också 
kulturpräglade miljöer som kombinerar höga natur- 
och fritidsvärden med höga kulturmiljövärden.

Beteckningen N i kartan över mark och va  enan-
vändning pekar ut e   antal sådana områden som 

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Identifi era kärnområden för aktivt beva-
rande och skapa länkar mellan dessa.

• Identifi era viktiga friluftsområden och 
främja allmänhetens tillgång till dem.

• Ta hänsyn till kända och beskrivna na-
tur- och friluftsvärden och den biologis-
ka mångfalden.

• Skapa gröna länkar mellan parker och 
närnatur i serviceorterna.

• Om-/samlokalisera störande fritidsan-
läggningar.

Hänsyn till natur- och fri-
luftsvärden
Vid detaljplaneläggning, i ärenden om bygglov 
och vid byggnadsåtgärder som inte kräver lov, 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och  placeras på e   sä   som tar hänsyn till 
natur- och kulturvärden (PBL 2 kap.). Läs mer 

om dessa värden på sid 178-184.

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Exploatering av naturmark ska alltid före-
gås av naturvärdesinventering.

• Vid detaljplaneläggning eller andra 
åtgärder i eller i anslutning till områden 
som pekats ut som värdefulla i en samlad 
grönstruktur ska en utredning göras av 
hur åtgärden påverkar de beskrivna natur- 
och friluftsvärden. Vid påtaglig påverkan 
ska åtgärden tydligt konsekvensbeskrivas 
och möjliga alternativ undersökas.

• Allmänhetens tillgång till friluftsområden 
ska främjas. Åtgärder som kan försvåra e   
ändamålsenligt utny  jande av turist- eller 
rekreationsanläggning ska inte tillåtas.

särskilda värdeområden för natur, fritid och kultur-
landskap. I dessa områden ska natur-, kultur- och 
friluftsvärden prioriteras framför andra intressen. 

Behovet av a   fl y  a/samlokalisera skjutbaneplatser 
på grund av negativ miljöpåverkan behöver också 
utredas. Området där motorsportanläggningen vid 
Lunda ligger har i kartan över framtida mark- och 
va  enanvändning pekats ut som e   möjligt område 
för lokalisering av störande fritidsverksamhet, VF.  
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Kulturmiljöer
MÅLBILD 2040

Kulturmiljöerna är en viktig bas i besöksnäringen och det fi nns en bra balans mellan bevarande och ut-
veckling. Genom e   kulturmiljövårdsprogram och e   go   samarbete mellan olika aktörer fi nns verktyg 
för a   tydliggöra kulturmiljövärdena. Kulturmiljövärdena har ökat a  raktionskraften i kommunen och 
de  uppfa  as som viktiga tillgångar i regionen.

Den historiska utvecklingen i Östhammars kommun 
har lämnat avtryck i landskap, bebyggelsestrukturer 
och byggnader. Här fi nns många kulturmiljöer som 
bär vi  nesmål om olika tider. Uppland är Sveriges 
yngsta landskap och Östhammars kommun den del 
av länet som senaste höjde sig ur havet efter den 
senaste istiden. De högst belägna områdena kom 
först ur va  net och det är här de äldsta bosä  ning-
arna är belägna. Gravrösen från yngre bronsålder 
och yngre järnålder fi nns i de mer höglänta delarna 
av Ekeby och Hökhuvuds socknar norr och öster om 
sjön Vällen. 

I takt med landhöjningen har människorna sedan 
successivt bosa   sig i nya delar. Va  enlederna var 
viktiga transportleder i förhistorisk tid och därför 
fi nns många, något senare fornlämningar längs 
Olandsån. Alunda är en av landets rikaste fornläm-
ningsbygder, med mer än 5 000 kända fornlämning-
ar. Huvuddelen ligger inom cirka 140 gravfält från 

järnåldern. Vid övergången från jägarsamhälle till 
jordbrukssamhälle lades grunden för den land-
skapsstruktur vi kan se än idag. Kustbygden, fram-
förallt området öster om väg 76, men i delar också 
partier in mot Valö och Hökhuvud, har sin speciella 
karaktär. Den är präglad av landskapets former: e   
svagt kuperat sprickdalslandskap med hällmarker 
där små moränåkrar är insprängda. Jordbruket har 
alltid varit småskaligt och inriktat på djurhållning. 
Kustens öar och skär har under lång tid använts för 
slå  er eller som sommarbete för djuren.

Fiske och sjöfart var viktiga sidonäringar. I kust-
området fi nns många karaktäristiska spår av både 
jordbruk och fi ske i form av sjöbodar, ängslador, 
stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen, trägärdes-
gårdar och hamlade träd. Många av skogarna bär 
tydliga spår av skogsbete.

Öregrund och Östhammar är båda gamla kuststä-

der, anlagda redan på medeltiden och sedan prägla-
de av handel, fi ske, sjöfart och så  småningom även 
av tidig badortsturism.

Bruksbygderna som omfa  ar vallonbruken med 
Gimo, Österbybruk, Forsmark och i viss mån även 
Harg har en annan karaktär. Tillgången till brytvär-
da malmer har haft stor betydelse. Denna bygd har 
i stor utsträckning präglats av gruv- och järnhante-
ringens framväxt. Malmen i Dannemora började tro-
ligen brytas mycket tidigt, men det fi nns också fl era 
andra malmfyndigheter i kommunen. I Vigelsbo 
startades gruvdrift i slutet av 1600-talet och i mi  en 
av 1800-talet öppnades fl era dagbro   i Norrskedika.

Järnbruken började a   anläggas på 1600- och 
1700-talet. De största var Österbybruk, Gimo, 
Forsmark och Hargs bruk. Miljöerna i bruken är 
fortfarande välbevarade och av stort kulturhistoriskt 
värde. Omfa  ande regleringsföretag med damman-
läggningar har genomförts i anslutning till bruken 
för a   ta till vara va  enkraften.

Här fi nns olika intressen, dels det kulturhistoriska 
a   bevara dammar, dels a   skapa fria vandrings-
vägar för fi sk. Många lösningar, exempelvis omlöp/
fi sktrappor, kan kombineras med e   bevarande av 
kulturhistoriska värden. 

Det har också funnits fl era mindre hy  or under 
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dessa bruk, några exempel är Bennebol och 
Vällnora som ligger i Uppsala kommun. I 
skogarna kring bruken fi nns gamla kolbo  -
nar som vi  nar om det intensiva arbetet 
med a   få fram kol till masugnar, hy  or och 
smedjor. E   livaktigt, småskaligt jordbruk 
har också lämnat spår i bruksbygderna.

Den bästa odlingsmarken fi nns i Alunda 
som också varit en viktig knutpunkt för 
handel. Bygden kännetecknas av e   små-
skaligt, kuperat och stenbundet landskap 
i övergången mellan slä   och skogsbygd. 
Området är rikt på fornlämningar och 
gravfält med högar och stensä  ningar intill 

Läs mer om 
kommunens bygder och 
kulturhistoriska miljöer

https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/oversiktsplan/jord_och_jarn_op16.pdf
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nästan varje by. Alunda är den socken i Sverige där 
gravfälten ligger tätast.

Kartan Kulturmiljövård avgränsar värdefulla kultur-
miljöer: riksintressen och områden med regional 
eller lokal betydelse från Bygd a   vårda och Jord och 
järn.

Tolv områden i Östhammars kommun är av  riksin-
tresse för kulturmiljövården: de större bruken, Öst-
hammar och Öregrund, det skärgårdspräglade och 
välbevarade odlingslandskapet på Söderön, Djur-
stens fyrplats, fl era olika områden i anslutning till 
Hökhuvuds kyrka, samt Alunda, Ekeby, Lundsbol 
och Hy  bol där det fi nns många fornlämningar och 
också många spår av e   tidigt jordbruk, exempelvis 
fossila åkrar och byar med en välbevarad struktur.

Uppsala läns kulturminnesvårdsprogram Bygd a   
vårda pekar i Östhammars kommun ut 33 områden 
som bedöms som särskilt värdefulla i e   regionalt 
perspektiv. Skriften Jord och järn, kulturhistoriska 
miljöer i Östhammars kommun redovisar y  erligare 
71 områden och 125 enstaka objekt av betydelse för 
den lokala kulturmiljö vården.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Kommunens historia och många kulturmiljöer 

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Ta fram e   kulturmiljövårdsprogram 
för a   tydliggöra och avgränsa viktiga 
kulturmiljövärden.

• Införa varsamhetsbestämmelser för 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i nya 
detaljplaner och när detaljplaner ses 
över.

• Ge kulturmiljövärdena i riksintresseom-
råden och i de särskilda värdeområdena 
för natur, fritid och kulturlandskap (N) 
hög prioritet vid handläggning och 
beslut.

skapar viktiga värden som uppska  as av många. A   
skydda och utveckla dem bidrar till a   göra kommu-
nen a  raktiv och till a   uppfylla viktiga nationella 
och regionala mål för kulturmiljöarbetet. Utmaning-
en är a   identifi era, ta tillvara och utveckla kultur-
miljövärdena. 

Verksamheter som samspelar med värdefulla kul-
turmiljöer kan stärka a  raktionskraften. Miljöerna 
kan också lyftas fram genom a   kunskaperna om 
bygdernas utveckling förmedlas. Det skapar delak-
tighet och gör det möjligt för människor a   förstå 
och ta ansvar för  kulturmiljöerna.

Gimo herrgård
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Trafi k och kommunikationer
MÅLBILD 2040

Väg 288, kommunens huvudstråk, har utvecklats till en snabb och säker kommunikationsled. Väg 292 
är e   välutny  jat godsstråk och det fi nns en uppställningsplats för farligt gods mellan Gimo och Harg. 
Standarden på vägarna från Alunda via Arlanda mot Stockholm har förbä  rats.

Hälften av all motoriserad persontrafi k sker med kollektiva transporter. Kollektivtrafi ken längs väg 288 
har utvecklats och Forsmarks bruk är en viktig omstigningspunkt för kollektivtrafi ken på väg 76 och väg 
290. Väg 76 har utvecklats med bä  re kollektiva kommunikationer mellan Norrtälje och Gävle.

Det fi nns kollektiva bussförbindelser mellan Alunda, Arlanda och Stockholmsområdet. Järnvägssträck-
ningen mellan Hargshamn och Örbyhus trafi keras av lokala persontåg som erbjuder bekvämt resande 
mellan orterna längs sträckan och möjligheter a   resa vidare med tåg mot Stockholm och Gävle.

Tillgången till sammanhängande, säkra och bilfria trafi klösningar inom tätorterna har förbä  rats och det 
fi nns också några bilfria cykelstråk på landsbygden.

Vägar, järnvägar & kollektiv-
trafi k
Huvuddelen av alla transporter till, från och inom 
Östhammars kommun går på landsväg. Huvudsak-
liga kommunikationsstråk redovisas i kartan Trafi k 
och kommunikation.

Väg 76, 288, 290 och 292 bär huvudfl ödena av 
trafi ken, både person- och godstrafi k. Väg 76 är en 
riksväg som via Östhammar förbinder Norrtälje 

En del av tätorternas gator och vägar ägs och un-
derhålls av kommunen. Även gång- och cykelvägar 
fi nns, framförallt i tätorterna, men inte i en omfa  -
ning som täcker behoven av sammanhängande, 
säkra och bilfria trafi klösningar. I en potentialstudie 
för cykelpendling i Uppsala län, gjord av länssty-
relsen i Uppsala län har en stor potential för ökad 
cykelpendling till arbete och skola identifi erats 
inom länet. Till exempel så visar studien på a   i 
Östhammars kommun är utvecklingspotentialen 
för sysselsa  a inom rimligt avstånd från arbete (7,5 
km) a   cykelpendla 90% i dagsläget (2021) om cy-
kelinfrastrukturen utvecklas. E   annat exempel på 
potentialen är a   ca 50% av alla barn i Östhammars 
kommun kan nå skolan inom 30 minuter enbart på 
cykelvägnätet, och ca 65% om man räknar på hela 
cykelvägnätet. Möjligheten för barn och unga a   
transportera sig till skolan via gång eller cykel har 
fl era fördelar för dem, såsom minskad trängsel och 
föroreningar såväl som en förbä  rad mental och 
fysisk hälsa.

Det fi nns ingen spårbunden persontrafi k, däremot 
en järnvägssträckning mellan Örbyhus och Hargs-
hamn där det går a   köra godstrafi k. Järnvägssträck-
ningen är inte elektrifi erad och i vissa avsni   i e   
skick som begränsar hastigheten för de transporter-
na.

och Gävle. Vägarna 288, 290 och 292 är så kallade 
primära länsvägar: 288 går mellan Uppsala och Öst-
hammar, 290 mellan Uppsala och Forsmark medan 
292 går mellan Söderfors, Tierp, Österbybruk och 
Harg. Alla dessa tre vägar kopplar till väg 76. Väg 
292 kopplar till E4 norrut från Hargshamn och via 
väg 288 söderut. Dessa och e   antal andra, mindre 
länsvägar formar den grundläggande vägtrafi k-
strukturen i kommunen. Objekten Gimo - Börstil 
samt farledsfördjupningen Hargshamn fi nns med i 
den nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
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UL:s regionbussar svarar för huvuddelen av de 
kollektiva transporterna inom och till och från 
kommunen. Väg 288, 292 och 290 är de viktigaste 
kollektivtrafi kstråken, Östhammar och Gimo är 
viktiga noder. Väg 288  har i dagsläget byggts om 
till delvis mötesfri väg från Uppsala fram till Gimo 
och planeras a   byggas om mellan Gimo - Börstil i 
nästa etapp. Där kopplas kollektivtrafi k på väg 288 
samman med trafi ken på väg 76 respektive 292. Öst-
erbybruk är en sekundär nod för kollektivtrafi ken, 
där väg 292 och 290 möts.

Österbybruk är den enda ort som ligger nära en 
befi ntlig tågförbindelse för persontrafi k (Örbyhus). 
Stråket Hargshamn, Gimo och Österbybruk har 
potential a   utveckla tågtrafi k som komplement till 
busstrafi ken längs väg 292, via Hargshamnsbanan 
som passerar båda orterna.

Flest bussar och högst turtäthet fi nns på  sträckan 
mellan Uppsala och Östhammar/Öregrund. Sträck-
an trafi keras också av expressbussar. Y  erligare 
bussar trafi kerar sträckan Alunda-Uppsala. Stråket 
längs väg 76 (Hargshamn, Östhammar, Forsmark) 
har stor betydelse för arbetspendling till Forsmark. 
Den trafi keras bland annat av bussar från Hallsta-
vik. Där fi nns möjlighet a   ansluta till en SL-buss-
linje som går hela vägen till Stockholm.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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I kustområdet runt Gräsö, Öregrund och  Söderön 
fi nns anropsstyrd kollektivtrafi k för e   antal buss-
linjer under sommarhalvåret (Östhammar-Långal-
ma-Raggarön och Öregrund- södra Gräsö-norra 
Gräsö). Under skolåret fi nns ordinarie skolbussturer 
som alla kan använda.

Färjerederiet som är en del av Trafi kverket ansvarar 
för färjetrafi ken mellan Öregrund och Gräsö, den 
så kallade Gräsöleden. Även här är turtätheten hög 
året runt. År 2015 transporterades sammanlagt 325 
615 personbilar, 29 597 lastbilar och 2 376 bussar på 
färjeleden. 

Lokal bå  rafi k i mindre skala förekommer för a   
tillgodose skärgårdsbornas behov av skolskjutsar, 
hemtjänst, sjukresor, turis  rafi k med mera. Bryggor 
avsedda för sådan trafi k fi nns bland annat på Gräsö 
vid Äspskär, Örskärssund och färjeläget i Öregrund, 
på Ormön, Raggarön och Söderön (Sundsveden och 
Älvsnäs).

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Vägar lägger grunden för trafi kförsörjningen i 
kommunen. Det är angeläget a   dessa håller en god 
standard med avseende på framkomlighet, säker-
het och underhåll. Här krävs regional samverkan. 

Regeringens utlovade investeringar i e   eff ektivt och 
långsiktigt hållbart transportsystem kommer a   spe-
la stor roll (Prop. 2012/13:25). Östhammars kommun 
kommer i samverkan med övriga regionala aktörer 
a   arbeta mot de  a mål enligt framtagna program. 
I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 
fi nns bland annat det gemensamma målet a   kollek-
tivtrafi kens marknadsandel av motoriserade resor 
ska fördubblas till 2030 (Basår 2006, ska  at värde 
17 %). Östhammars kommun kommer ta en fortsa   
aktiv roll i arbetet med a   utveckla den regionala 
kollektivtrafi ken, med regionens kollektivtrafi kför-
valtning. 

Inom tätbebyggda områden behöver Östhammars 
kommun genomföra en översyn med målsä  ningen 
a   skapa vägstrukturer som utgår från en planering 
i nät och stråk. Oskyddade trafi kanter, inte minst 
skolbarn, behöver separerade gång- och cykelstråk 
som binder ihop ortens målpunkter. Saknas gång- 
och cykelstråk ökar bilanvändningen och behoven 
av skolskjutsar inom tätorten. Kommunen ska arbeta 
själva och i samarbete med region Uppsala för a   
förbä  ra kopplingarna i cykelvägnätet, både inom 
tätorterna och mellan tätorterna. För a   åstadkom-
ma konkreta förbä  ringar ska kommunen arbeta 
aktivt för a   söka statligt stöd och andra bidrag 
som kan medfi nansiera utbyggnaden av gång- och 

Vägregler
Väglagen innehåller bestämmelser om allmän-
na vägar. Normalt gäller e   skyddsavstånd på 
tolv meter mellan bebyggelse och allmän väg. 
Länsstyrelsen kan utöka skyddsavståndet och 
har beslutat om e   skyddsavstånd på 30 meter 
vid väg 76, 288, 290 och 292. Beslutet gäller inte 
i områden med detaljplan eller för åtgärder 
som kräver bygglov.

För a   bygga en ny utfart till statlig väg krävs 
tillstånd från Trafi kverket.

För planer som berör området inom 30 meter 
från väg 76, 288, 290 och 292 ska tillstånd sökas 
hos länsstyrelsen.
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Hastighetsgränser i tätorterna behöver också ses 
över. De  a för a   öka trafi ksäkerheten och förbä  ra 
framkomligheten. I vissa orter ökar trafi kfl ödena 
dramatiskt under framförallt sommaren. Här fi nns 
behov av a   göra trafi knätsanalyser som underlag 
för en aktiv trafi kplanering med e   långsiktigt 
perspektiv. Det behövs nya, kreativa lösningar som 
även hanterar behoven av parkeringsytor.

Behovet av cykelstråk på landsbygden behöver ock-
så ses över, inte minst stråk som förbinder landsbyg-
den med viktiga noder för kollektivtrafi ken.

Kollektivtrafi k för arbetspendling med buss behöver 
utvecklas. Dels för in- och utpendling till andra 
städer i regionen, men också för det lokala resandet. 
Busstrafi ken måste vara bekväm och tillgänglig. 
Därför behövs parallella system med snabbussar, 
landsortsbussar och lokalbussar. Från Österbybruk 
är det viktigt med snabb transfer till Upptågssta-
tioner i Sky  orp och Örbyhus för vidare resor till 
Uppsala/Stockholm eller Gävle. Hela resan-perspek-
tivet ska beaktas i planering och utvecklingen av 
infrastrukturen.

Den spridda boendestrukturen i Östhammars 
kommun gör det svårt a   täcka alla delar med turtät 
kollektivtrafi k. E   sä   a   lösa problemet är a   kopp-
la samman olika trafi klösningar genom a   skapa 

resnoder som kan nås med bil, cykel eller till fots: i 
form av moderna bytespunkter med viss service – 
”stationsbyggnader” – i alla serviceorter, kopplat till 
anropsstyrd trafi k från landsbygdsområden med lite 
fl er invånare, exempelvis Söderön, Gräsö, Valö och 
Ekeby. Dessa områden får funktion som trafi kno-
der för skärgården och omkringliggande bygder. 
Utveckling vid behov av anropsstyrd kollektivtrafi k 
till alla öar utan fastlandsförbindelse ska ske på sikt.

Avgångar för snabbussar, landsortsbussar och 
lokalbussar kan samordnas vid de olika bytespunk-
terna. Samordning kan också göra det lä  are a   
samutny  ja bussar för anropsstyrd trafi k. Genom a   
utveckla e   nät av gång- och cykelstråk som även in-
kluderar tätortsnära landsbygd kan bytespunkterna 
lä   nås av fotgängare och cyklister. Tillgång till bra 
pendlarparkeringar gör det enkelt a   byta mellan bil 
och buss vid bytespunkterna.

Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn kan på 
sikt utvecklas för lokal arbetspendling med tåg i 
öst-västlig riktning. 

När e   ny   bostadsområde eller ny arbetsplats ska 
byggas ska möjligheterna till kollektivtrafi kanslut-
ningar med fungerande kopplingar till gång- och 
cykelvägar, pendlarparkeringar med mera, utredas. 

cykelnätet. Gång- och cykelvägsplan från 2016 pekar 
på konkreta åtgärder inom beteendeförändring som 
kan utföras för a   öka hållbart resande i kommunen. 
Dessa är ökad dialog genom ”cykeldagar” där för-
delarna med cykel, marknadsföring av cykeln som 
transportmedel i kommunen genom t.ex. ”puff ar” i 
sociala medier, anläggandet av cyeklparkeringar och 
cykelställ samt a   förbä  ra digitala kartor som tyd-
liggör var gång- och cykelvägar fi nns i kommunen. 

Kommunen ska också följa riktlinjer för utformning  
av gång- och cykelvägar. De ska vara 5 meter bred 
(inkl. slänt och sidoytor), skiljeremsa eller kantsten 
för separation, använda LED-belysning och beläggas 
med asfalt. Goda siktlinjer ska eftersträvas och det 
är viktigt a   cykelvägar hålls fria från vegetation 
och snöröjs. 

Gång och cykelplanen från 2016 fokuserar främst på 
a   åtgärda brister i det befi ntliga gång och cykelnä-
tet och avgränsas geografi skt till de fem större tät-
orterna Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och 
Östhammar. Planen pekar dock också på behovet a   
i framtiden ta fram en plan för hur utbyggnad av e   
sammanhängande cykelnät ska ske. Planen sträcker 
sig inom tidsramen 2015-2020 och fl era av de plane-
rade åtgärderna är utförda eller projekterade, men 
inte alla. Gång- och cykelplan är under arbete med 
uppdatering.  
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Utveckling av kommunikationsstrukturer  
När ny bebyggelse uppförs ska grunden för trafi kstrukturen styras med lokali-

seringsbeslut och detaljplaner (PBL 2 kap. 4 kap.). Kommunen ska också se till 

så att vägtrafi k inte orsakar störningar i strid med miljökvalitetsnormerna (MB 

5 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid planering i tätorterna ska e   stort fokus läggas på möjligheterna 
a   skapa säkra, trygga och hållbara trafi klösningar. Det kan till exem-
pel innebära a  :

- Skapa kopplingar mellan nya och befi ntliga områden
- Planera för en tätare bebyggelse med må  liga tomtstorlekar för 

a   hålla nere transportavstånden
- Identifi era kopplingar till befi ntliga busshållplatser och/eller 

behoven av nya så a   tillgängligheten till kollektivtrafi k blir god
- Skapa trygga gång- och cykelvägar till busshållplatser och andra 

viktiga målpunkter.

• De behov barn, äldre och personer med funktionsnedsä  ning har av 
tillgänglighet/närhet till lekplatser, en trafi ksäker miljö, säkra gång- 
och cykelvägar och närhet till grönområden ska särskilt beaktas.

• Om större vägar med höga trafi kfl öden behöver anläggas i anslutning 
till e   bostadsområde ska noggranna utredningar göras av eff ekter på 
miljö, hälsa och de boendes möjligheter a   säkert passera vägen.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Samverka med regionala parter för a   utveckla vägnät, farleder och 
kollektiva transporter.

• Utveckla kollektivtrafi kstråk och koppla samman olika resalternativ 
genom a   skapa noder och moderna bytespunkter.

• Integrera kollektivtrafi ken i nya byggprojekt.
• Utveckla e   trafi knät för alla med gång- och cykelstråk som binder sam-

man viktiga målpunkter i tätorterna.
• Utveckla cykelstråk på landsbygden.
• Arbeta med a  itydpåverkan för a   få fl er a   välja kollektiva transporter.
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också fyrbelyst och trafi keras regelbundet av mindre 
fraktfartyg. Under svåra isvintrar kan den y  re far-
leden förfl y  as inomskärs och större fartyg passerar 
då i Öregrundsgrepen. Dessa farleder är av riksin-
tresse. Öregrunds hamn hade fram till 1900-talet 
viss betydelse för godstransporter. Numera används 
hamnen i liten utsträckning för ny  otrafi k men är av 
riksintresse för yrkesfi ske. Här kan fi skebåtar landa 
fi sk. Sjöfartsverket och Kustbevakningen utny  jar 
hamnen under arbetsperioder i området. Övriga 
hamnar i Östhammars kommun utny  jas främst av 
fritidsbåtar. Större småbåtshamnar fi nns i Öregrund 
(tre), Östhammar och Hargshamn. 

En hamn fi nns även i Forsmark och används endast 
av SKB:s verksamhet för transport av radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle mellan deras anlägg-
ningar. Även denna hamn är av riksintresse, se sid 
176.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Hamnen i Hargshamn utpekas som en strategiskt 
viktig anläggning i fl era regionala dokument. 
Utvecklingsmöjligheterna är goda. Isförhållande-
na är gynnsamma och inseglingsrännan kort och 
lä  navigerad. Med en fördjupning av farleden kan 
större båtar angöra hamnen och godsverksamheten 

utvecklas y  erligare. Möjligheterna a   köra gods 
på järnväg till och från hamnen längs Hargshamns-
banan är också betydelsefull. Banan kopplar via 
Örbyhus till stambanan. 

Öregrunds och Östhammars gästhamnar har 
förutsä  ningar för a   locka y  erligare bå  urister. 
Dessa förutsä  ningar bör förstärkas. Utbyggnad av 
gästhamnen i Öregrund har nyligen genomförts för 
a   förstärka kapaciteten. 

Sju kommuner från Östhammar i söder till Nord-
anstig i norr, tillsammans med båda regioner och 
Upplandsstiftelsen har kartlagt viktiga noder längs 
kusten. Det handlar om platser som idag kan nås 
från hav och/eller land, har god tillgång till olika 
former av service eller som har potential a   ut-
vecklas med fl er typer av service för närboende, för 
friluftslivet och näringslivet. Noderna är viktiga i 
kust- och havsplaneringen både lokalt, regionalt och 
storregionalt. I Östhammars kommun har e   tiotal 
större och mindre noder kartlagts.

Sjötrafi k och hamnar
En djuphamn, Hargs hamn, fi nns i Hargshamn och 
den har under lång tid använts för utskeppning 
av järnmalm. Perioden 1989 till 1995 hade hamnen 
färjetrafi k till Nystad i Finland. Numera skeppas 
biobränslen, stenkross och andra bulkprodukter via 
hamnen. Den har e   skyddat läge och goda isförhål-
landen. 

Hargs hamn är den största hamnen norr om Stock-
holm och söder om Gävle. Den har e   strategiskt 
viktigt läge i regionen och kan genom väg- och 
järnvägsförbindelser bidra till a   föra över större 
volymer gods från landsväg till sjöfart och järnväg. 
Hamnen har en stor framtida potential och en för-
jupning av farleden i inloppet till hamnen stod klar 
och invigd under sena hösten 2021. Hargs hamns 
AB planerar a   bygga en ny kaj på 200 meter som 
ska kunna ta emot större fartyg och väntas stå klar 
under 2023. Hamnen är av riksintresse, se sid 176. En 
risk med den utökade sjötrafi ken är ökade störning-
ar för boende längs vägarna till hamnen. 

Från Hargshamn fi nns en fyrsa   farled som leder 
vidare ut till Ålands hav och den stora farleden för 
sjötransporter mellan Östersjön och Bo  niska viken. 
En mindre farled går inomskärs från Öregrundsgre-
pen och söderut mot Singö och Hallstavik. Den är 
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Teknisk försörjning

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

MÅLBILD 2040

System för en hållbar teknisk försörjning har utvecklats. All bebyggelse i tätort är ansluten till kommu-
nalt va  en och avlopp. Ny, sammanhållen bebyggelse på landsbygden har utvecklats med gemensam 
va  enförsörjning. Möjligheterna till kretslopp och återvinning har stärkts och beroendet av fossila ener-
gislag minskat. En strategi för hur solenergi kan utvecklas i kommunen har tagits fram, liksom en studie 
över  möjligheterna a   använda närvärme för a   försörja mindre områden med en gemensam lösning.  
Bredbandsnätet har byggts ut längs de prioriterade kommunikationsstråken.

Avfall och återvinning
Det är kommunens ansvar a   se till så a   hushålls-
avfall och hushållens farliga avfall tas om hand på 
e   bra sä  . Östhammars kommun har en renhåll-
ningordning gällande från 2021 samt en avfalls-
plan från 2012 som fortfarande är gällande. En ny 
avfallsplan är i framtagande och förväntas antas 
under 2022.

Brännbart hushållsavfall samlas upp och transpor-
teras till Brista där det förbränns i en anläggning 
som levererar värme och elektricitet. Från 2015 är 
kommuninvånarna skyldiga a   separera matavfall 
från övrigt avfall. Matavfallet transporteras till en 
rötningsanläggning i Uppsala för framställning 
av biogas. Förpackningar ska lämnas vid separata 
insamlingsställen enligt lagen om producentansvar. 

Det fi nns e   fl ertal återvinningsstationer i kom-
munen, både inom tätorterna, men också på fl era 
småorter. Flera av stationerna fi nns i anslutning till 
parkeringsplatser och livsmedelsbutiker.

Icke brännbart avfall och miljöfarligt avfall måste 
hushållen själva transportera till en återvinnings-
central. Återvinningscentralerna är totalt fem 
stycken, de fi nns i Östhammar, Öregrund, Österby-
bruk, Alunda och Väddika. Avfallsanläggningen i 
Väddika tar även emot byggnads- och rivningsav-
fall, trädgårdsavfall, latrin och slam. Det fi nns hård-
gjorda ytor och lakva  enbassänger för a   hantera 
pressva  en från deponerat avfall. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

En hållbar samhällsutveckling förutsä  er a   det 
fi nns goda möjligheter a   sortera och separera olika 
avfallstyper. Östhammars kommun ska premiera 
insatser som bidrar till a   öka andelen återvunnet 
hushållsavfall. E   prioriterat område är långsiktigt 
hållbar hantering av avloppsslam. Det fi nns be-
hov av a   se över hanteringen av slam från såväl 
kommunala avloppsreningsverk som från enskilda 
avlopp. 

Avfallshantering ska utgå från avfallstrappan, vilket 
innebär a   avfallet i första hand ska förebyggas, i 
andra hand återanvändas, i tredje hand återvinnas, 
och därefter energiåtervinnas och i sista steg depo-
neras. Avfall är och ska ses som en resurs. Resurser 
i form av nya produkter, material samt energi- och 
drivmedel.
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Möjligheterna a   källsortera och lämna 
avfall till återvinning ska uppmärksam-
mas vid planering av nya bostads- och 
industriområden.

• Även personer som saknar bil ska ha 
möjlighet a   lämna sorterat avfall. När-
het till återvinningscentraler är en viktig 
faktor.

• Åtgärder för a   säkerställa långsiktigt 
hållbar hanteringen av avloppsslam.

Befolkningstillväxt och utveckling av kommunen 
påverkar avfallsströmmarna. Hänsyn behöver tas 
till transportvägar, mängder avfall, omlastnings-
platsers, arbetsmiljö, bytbodar/returpunkter och 
liknande.

Latrin ska på sikt, med mål till 2023 avvecklas 
helt och hållet på grund av dyra mo  agnings och 
hanteringskostnader samt dyra transporter till 
mo  agningsstation. Insamling av latrinkärl är 
inte arbetsmiljömässigt optimalt då det är tunga 
lyft. Kommunen förespråkar torrtoale  er/förbrän-
ningstoale  er som ersä  er latrinkärl.

Energi
Tillgången till energi är basal för många samhälls-
funktioner. Flera stora högspänningsledningar pas-
serar genom Östhammars kommun, med Forsmark 
som en startpunkt. En av kopplingspunkterna för 
utbyte av el med utlandet ligger också vid Forsmark.

Det lokala elnätet är välutbyggt och e   omfa  ande 
arbete pågår med a   föra över luftledningar till 
markledningar för a   göra elleveranserna mindre 
sårbara vid svåra väderförhållanden. 

Merparten av kommunens bostäder och lokaler 
värms av enskilda värmeanläggningar. Vanliga 
energikällor är biobränslen och el, med e   mindre 
inslag av olja. En omfa  ande konvertering från olja 
till andra energislag har ske   under senare år, bland 
annat till pannor för ved eller pellets och till olika 
typer av värmepumpar.

Värmepumpar av olika slag kräver el, men i betyd-
ligt mindre mängd än om el används som direktver-
kande värmekälla. Installation av luftvärmepumpar 
och braskaminer har ske   i en del av bostäderna 
som värms med direktverkande el. Konvertering till 
andra energislag kräver installation av e   va  enbu-
ret värmesystem.

Den spridda bebyggelsen försvårar  ärrvärmesats-

ningar, men biobränsleeldade  ärrvärmeverk fi nns i 
Gimo och Österbybruk. Båda anläggningarna eldas 
med skogsfl is. Om det blir riktigt kallt används olja 
som spetslast. Större delen av  ärrvärmenäten i både 
Gimo och Österbybruk är byggda på 1980-talet. Fö-
retaget Nevel står för drift och  ärrvärmeleverans. 

I Österbybruk fi nns totalt 3 kilometer  ärrvärmekul-
vertar och i Gimo 4,6 kilometer. Såväl företag som 
bostadsrä  sföreningar och enskilda är anslutna till 
näten i båda orterna. Värmeverket i Österbybruk har 
överkapacitet, här fi nns goda möjligheter a   ansluta 
fl er fastigheter. Kapaciteten i Gimo är välutny  jad 
och möjligheterna a   ansluta y  erligare fastigheter 
är begränsad till platser längs befi ntligt ledningsnät. 

Flera kommunala fastigheter värms av mindre, bio-
bränsleeldade anläggningar. I Östhammar fi nns e   
mindre  ärrvärmenät med två anslutna pannanlägg-
ningar som båda eldas med träpellets. Nätet försörjer 
bl.a. sjukhusområdet där även en stor solcellsanlägg-
ning fi nns installerad.

Alla kommuner ska, med vissa undantag som Bur-
löv, Sundbyberg och andra tätbebyggda kommuner 
ange områden lämpliga för vindkraft. Vidare anger 
Energimyndigheten områden som är av riksintresse 
för energiproduktion. Dessa områden är bedömda 
dels för energiproduktion och dels för a   åstadkom-



131

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

ma så få störningar som möjligt. Vindkraften är en 
ren och förnybar energikälla på det viset a   själva 
”bränslet”, vinden, är gratis. Vinden ökar dessutom 
med en global uppvärmning. Å andra sidan anses 
den av många vara landskapspåverkande med sina 
upp till 150 m höga torn och kanske 225 m med 
propellerspetsar. Den bullrar och i mörker syns 
blinkande ljus. För närboende fi nns risken för snabbt 
rörliga skuggeff ekter och människor har vi  nat 
om psykiska besvär då ögonen aldrig kan vila sig 
då vindkraftverken i stort se   alltid är i rörelse, till 
skillnad från fasta byggnader. Man har också upp-
märksammat påverkan på fåglar som slås sönder då 
de träff as av propellrarna. I synnerhet örnar är käns-
liga, de har inga naturliga fi ender i lufthavet och är 
sedan urminnes tider vana a   ti  a neråt, inte framåt. 
Även fl addermöss har visat sig påverkas negativt av 
propellrarna från vindkraften. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

E   hållbart energisystem har begränsad klimat-på-
verkan och innebär a   energin måste komma från 
miljömässigt hållbara, förnybara energikällor som 
ny  jas på e   eff ektivt sä  . De  a ligger i linje med de 
nationella miljömålen och den nationella klimat- och 
energipolitiken och krävs för a   nå en långsiktigt 

Etablering av gruppstationer för vindkraft
Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen ska uppfö-

ras har tillstyrkt det (MB 16 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

Östhammars kommun pekar ut områden lämpade för etablering av grupper med  vind-
kraftverk i mark- och va  enanvändningskartan. Nära kommungräns ska samråd ske med 
berörd kommun. I övrigt görs följande prioriteringar i kommunens vindbruksstrategi:

• Påverkan på landskapskaraktär och boendemiljö ska särskilt prövas vid etablering av 
gruppstationer.

• Inom anläggningens närzon ska behovet av respektavstånd till värdefulla kulturmiljö-
er eller till områden med landskapsbildsskydd särskilt beaktas.

• Inom anläggningens mellanzon bör behovet av respektavstånd till områden med myck-
et fritidsbebyggelse beaktas.

• Naturområden som är orörda/ostörda, har en stor betydelse för friluftslivet och/eller 
har e   rikt fågelliv ska undantas från etablering av gruppstationer.

• Ålderdomliga och välbevarade landskapsområden eller kulturmiljöer ska undantas 
från etablering av gruppstationer.

• Kustområdet ska generellt undantas från etablering av gruppstationer. Havsbaserad 
vindkraft är inte lämplig med hänsyn till en känslig landskapskaraktär.
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hållbar utveckling. Beroendet av fossila energislag 
måste minska och energianvändningen eff ektivise-
ras.

Med ökat bostadsbyggande där användning av el 
för uppvärmning är vanligt förekommande samt en 
kommande övergång mot mer eldrivna transporter, 
är det viktigt a   eleff ektfrågan beaktas i kommu-
nens fysiska planering. Frågan har aktualiserats 
genom den eff ektbrist som ses i Uppsala men också 
andra delar av regionen. Uppvärmning med bio-
bränsle genom  ärrvärme eller med närvärmeverk 
bör ur denna aspekt i första hand förordas.

Nätägarna i vår kommun, Va  enfall och Upplands 
energi, uppger a   det inte fi nns någon u  alad kapa-
citetsbrist inom Östhammars kommun i dagsläget. 
Ändå måste en eventuell framtida eff ektbrist beak-
tas och där betonar Länsstyrelsen i sin rapport om 
eff ektsituationen i länet vikten av a   ha en tidig och 
regelbunden dialog mellan kommunens plansida 
och nätägarna, angående framtida bebyggelseut-
veckling. De  a för a   nätägarna ska kunna ta fram 
relevanta nätutvecklingsplaner.

Vad gäller elanvändningen inom kommunen har 
Hargshamn aviserat ökat eleff ektbehov pga. sin 
utökade verksamhet, bland annat kopplat till det 
planerade slutförvaret inom kommunen. Sandvik 
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Coromant i Gimo har minskat si   elbehov genom 
energieff ektivisering och planerar a   installera 
solceller. Östhammars kommun arbetar enligt en 
investeringsplan för fl er solceller på egna fastigheter 
och har idag tre anläggningar och en  ärde under 
projektering. Kommunen samverkar också med 
andra aktörer för a   öka investeringstakten i sole-
nergi bland företag, bostadsrä  sföreningar, liksom 
fastighetsägare och föreningar.

En minskad klimatpåverkan från transporter är 
nödvändig och där arbetar vi med elektrifi ering 
av den kommunala fordonsparken och har snart 
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60 laddpunkter klara, för a   kunna upphandla fl er 
elfordon. Vi har också off entliga snabbladdningssta-
tioner i Öregrund och Östhammar som vi uppfört i 
samarbete med Va  enfall och SKB, men anser a   fl er 
sådana i första hand ska uppföras av kommersiella 
aktörer som bensinstationer och elbolag, gärna i 
samverkan då det är kostsamma investeringar och 
elbolagen har en överblick var dessa eleff ektmässigt 
bäst lämpar sig.

Särskilda områden som lämpar sig för storskaligt 
vindbruk fi nns anvisade på markanvändnings-
kartan (VV). Vid nya etableringar nära kommun-
gränsen ska samråd ske med berörd grannkommun. 
En lokalisering av vindkraft behöver därför föregås 
av noggrann prövning, både bland närboende i om-
rådet och a   naturinventeringar görs. För kustom-
rådet (öster om väg 76) är kommunens inställning 
a   gruppstationer inte ska tillåtas med tanke på 
de höga rekreationsvärdena och en känslig land-
skapskaraktär. Det är inte lämpligt med havsbase-
rade anläggningar. E   riksintresse för havsbaserat 
vindbruk fi nns dock utanför Forsmarkshalvön, och 
de  a regleras i miljöbalken. Kommunens syn på 
vindbruk fi nns redovisad i en vindbruksstrategi.

LOKALA MÅL

Kommunens Hållbarhetslöften:

• Fossilfria tjänstefordon.

• Minska energi- och eff ektanvändningen 
för fastigheter och verksamheter.

• Öka produktion och användning av 
återvunnen eller förnybar energi (t.ex. 
solenergi) och fossilfria drivmedel.

NATIONELLA MÅL

• Senast 2045 ska Sverige ha ne  onollut-
släpp, varav minst 85 procent av reduktio-
nen av utsläpp ska ske i Sverige.

• Utsläppen för inrikes transporter exklusi-
ve inrikes fl yg ska vara 70 procent lägre år 
2030 jämfört med 2010.

• Energianvändningen ska vara 50 procent 
eff ektivare 2030 jämfört med 2005.

• Elproduktionen ska år 2040 vara 100 pro-
cent förnybar.

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Koncentrera bebyggelsen till noder och 
stråk där kollektivtrafi k fi nns.

• Utveckla energisnåla lösningar och 
alternativa energikällor i kommunala 
verksamheter.

• Skapa förutsä  ningar för en ökad pro-
duktion av el från vindkraft och solen-
ergi.

• Minska klimatpåverkan från transporter.

Tillsammans för ett 
fossilfritt Uppsala län - 
Klimat och energistrategi

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.28b736e116b92f026bc3615/1562052731501/2019-02%20Klimat-%20och%20energistrategi%20Uppsala%20l%C3%A4n%20-%20Tillsammans%20f%C3%B6r%20ett%20fossilfritt%20Uppsala%20l%C3%A4n%20-%20Sammanfattning.pdf
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Digital infrastruktur
Hela kommunen täcks av e   nät för telefoni via kop-
parkabel, men nätet kommer efter hand a   släckas 
ner. Telia beräknar a   de sista kopparförbindelserna 
i Sverige kommer a   stängas av under 2026. Telefo-
ni- och datatjänster kommer i stället a   erbjudas via 
mobilnät eller fi bernät.

Utbyggnaden av det mobila telefonnätet har pågå   
sedan 1980-talet och det fi nns e   fl ertal telemaster i 
kommunen. Olika teleoperatörer svarar för byggna-
tion och drift. Från kommunens sida fi nns en mål-
sä  ning a   få fl era operatörer a   dela på masterna. 

Såväl kopparnätet som det mobila nätet kan använ-
das för datakommunikation, men den riktigt snabba 
datatrafi ken kräver fi bernät. För närvarande pågår 
en rikstäckande utbyggnad av e   fi bernät. Östham-
mars kommun började planera för e   lokalt fi berba-
serat nät för datakommunikation under 1990-talets 
slut. Idag fi nns det möjlighet a   ansluta till fi bernä-
tet i de fem serviceorterna och i Hargshamn. Alla 
nya tomtområden i de större tätorterna utrustas med 
fi beranslutning.

En grundutbyggnad av fi bernät för landsbygden 
inleddes under 2014. Då drogs fi ber till Gräsö 
kyrktrakt, Norrskedika, Forsmark, Valö, Film, Ekeby, 

Hökhuvud och Långalma. Målsä  ningen är a   
utbyggnaden ska fortsä  a i samverkan med byalag 
eller andra lokala intressegrupper. I dagsläget har 
cirka 25 procent av kommuninvånarna möjlighet till 
fi beruppkoppling. Östhammars kommun erbjud-
er också datatrafi k via Stadsnätet med ADSL för 
dem som har tillgång till kopparnät. Stadsnätet har 
etablerat ADSL-utrustning i egna teknikbodar vid 
telestationerna.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Kommunikationer handlar inte bara om resande. 
Den elektroniska infrastrukturen behöver utvecklas 
eftersom allt större mängder information utväxlas 
på de  a sä  . En väl utbyggd elektronisk infrastruk-
tur underlä  ar dessutom distansarbete, vilket kan 
reducera behovet av arbetspendling.  

Mobilnätets betydelse för enskildas, företagares och 
kommunens telefon- och datatrafi k har ökat och 
kommer få än större betydelse i samband med ned-
släckningen av kopparnätet. Men mobilnätet är för 
närvarande instabilt eftersom det är stora variatio-
ner i belastning mellan olika säsonger. Belastningen 
är särskilt hög på sommaren då näten både används 
av kommunens fastboende och många delårsboende 
och turister. E   go   samarbete med nätägarna krävs 

för a   åstadkomma utveckling och förbä  ringar.

En fortsa   utbyggnad av fi bernätet är också mycket 
angelägen. Strategin för den framtida bredbands-
satsningen är a   fortsä  a utbyggnaden av fi bernätet 
genom efterfrågan/beställningar i de befi ntliga 
fi berorterna, och genom a   underlä  a etablering/ut-
byggnad av fi bernät på landsbygden. Engagemanget 
bland lokala föreningar och byalag kommer a   vara 
en viktig faktor för hur den fortsa  a utbyggnaden av 
fi bernätet kommer a   ske på landsbygden.
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Placering av telemaster
Vid ansökan om bygglov för telemaster prövas även om placering-

en är lämplig (PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Master måste placeras med hänsyn till landskapskarak-
tär, trafi ksäkerhet och med respektavstånd till bebyg-
gelse. Master som är högre än 50 meter ska inte placeras 
närmare bostadsbebyggelse än cirka 400 meter.

• Byggnadsobjekt över 20 meter ska remi  eras till Luftfart-
sverket och berörd fl yglats inom cirka 60 kilometer.
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Skapa e   stabilt mobilnät och utveckla 
den digitala infrastrukturen i hela kom-
munen i samverkan med marknadens 
aktörer och lokala intressegrupper.

• Uppmuntra samlokalisering i telemaster.

NATIONELLA MÅL

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt 
bredband. 

• 98 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 1 Gbit/s

• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 100 Mbit/s

• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 30 Mbit/sREGIONALT MÅL

Den regionala utvecklingsstrategin har sa   
målet a   2030 ska 100% av hushållen och före-
tagen i Uppsala län ha tillgång till bredband 
med hög hastighet.  

Vatten och avlopp
En förutsä  ning för all bosä  ning är a   det fi nns 
tillgång till rent va  en och a   avlopp kan ordnas på 
e   säkert och ändamålsenligt sä  . Va  en och avlopp 
(VA) är en stor del av samhällsplaneringen. 

Kommunala anläggningar för va  en och avlopp 
fi nns i alla större tätorter och i Norrskedika, Hök-
huvud, Hargshamn och delar av Gräsö närmast 
färjeläget. Huvuddelen av fastigheterna i dessa orter 
är anslutna till kommunalt VA. Till Forsmarks kom-
munala VA-försörjning köps va  en- och spillva  en-
tjänsterna från Forsmarks Kraftgrupp AB. I delar 
av Harg och Skoby fi nns kommunalt avlopp, men 
ingen kommunal va  enförsörjning. Några orter har 
privata gemensamhetsanläggningar, till exempel för 
va  en i Harg och för avlopp i Skoby. 

Sedan 2017 ingår Östhammars kommun i Gästrike 
Va  en-koncernen. Moderbolaget Gästrike Va  en AB 
ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkar-
leby och Östhammars kommun. Do  erbolaget Öst-
hammar Va  en äger och ansvarar för de kommunala 
VA-anläggningarna i Östhammars kommun. Gästri-
ke Va  en sköter drift- och underhåll av anläggning-
arna. Under 2020 påbörjades arbetet med a   ta fram 
en va  en- och avloppsplan, en så kallad VA-plan, 
för Östhammars kommun. Med VA-planen vill 
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kommunen skapa förutsä  ningar för hur VA-försörj-
ningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för a   
uppfylla nuvarande och framtida behov. I december 
2021 antog kommunfullmäktige en VA-policy och en 
VA-handlingsplan vilka utgör viktiga delar i VA-pla-
nen. I VA-handlingsplanen identifi eras åtgärder som 
behöver vidtas för a   uppnå en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning. En viktig åtgärd är a   ta fram och 
besluta om hur och var utbyggnad av kommunalt 
VA ska göras.

KOMMUNAL VATTEN- OCH AVLOPPSFÖR-
SÖRJNING

Kommunen är enligt lagen om allmänna va  en-
tjänster (LAV, va  entjänstlagen) skyldig a   ordna 
va  en- och avloppsförsörjning för bebyggelse i e   
större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön. Skyldig-
heten omfa  ar både befi ntlig och blivande bebyg-
gelse. Det fi nns i va  entjänstlagen inget exakt antal 
för vad som utgör e   större sammanhang men 20-30 
fastigheter brukar användas som e   riktvärde. Om 
behovet utifrån hälsa eller miljö är stort kan kom-
munens ansvar aktualiseras även för mindre om-
råden. För områden som ligger i direkt anslutning 
till befi ntligt kommunalt verksamhetsområde kan 

ansvaret aktualiseras redan vid enskilda fastigheter. 
Det som ska levereras är dricksva  en för normal 
hushållsanvändning. Kommunen har inget ansvar 
a   leverera va  en för industriella ändamål.

KOMMUNAL AVLOPPSRENINGSVERK

Flera av de kommunala avloppsreningsverken bygg-
des under 1960- och 1970-talet. Upprustning sker 
regelbundet och vid behov. 

Flera av tätorternas avloppsreningsverk har nå   
eller är nära sin maximala kapacitet för anslutning. 
Det fi nns med andra ord e   stort behov av åtgärder 
och troligen behöver stora investeringar göras för a   
kunna möta den bebyggelseutveckling som kommu-
nen vill uppnå. 

De allra största utmaningarna fi nns i de östra 
delarna av kommunen. Under 2021-2022 pågår e   
arbete med a   ta fram en utvecklingsstrategi för de 
kommunala VA-anläggningarna i de östra delarna 
av kommunen. I den ska åtgärder för a   förbä  ra 
situationen för den kommunala avloppsreningen 
både på kort och på lång sikt identifi eras. 

I Alunda begränsas möjligheterna till bebyggel-
seutveckling av VA-kapaciteten. I och med den 
överföringsledning för dricksva  en som togs i bruk 
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Översikt - riktlinjer för avlopp 
och dricksvatten
Enligt miljöbalken ska avloppsva  en tas om hand så a   
inte olägenhet för hälsa eller miljön uppstår. Utsläpp av 
näringsämnen från avlopp bidrar till övergödning av 
sjöar och hav. Bristfällig hantering kan också leda till 
spridning av smi  a.  

Kommunens har en skyldighet a   ordna va  en och 
avlopp i e   större sammanhang om det fi nns behov med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, de  a 
regleras i Lagen om allmänna va  entjänster (LAV).

Allmänna bestämmelserna för brukande av allmän vat-
ten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar förhållandet 
mellan VA-abonnent inom kommunalt verksamhetsom-
råde för VA. VA-huvudman i Östhammars kommun är 
Östhammar Va  en.

Anläggningslagen innehåller regler för gemensamma 
avloppsanläggningar. Regler för enskilda avlopp fi nns 
i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
samt miljöbalken.

Produktion och distribution av dricksva  en ska uppfylla 
kraven i bland annat Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksva  en. 
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2022 är det avloppsreningsverket som begränsar 
VA-kapaciteten. Arbetet med a   utöka kapaciteten i 
avloppsreningsverket har påbörjats och en ansökan 
om tillstånd skickades in i slutet av 2021. Ombygg-
nationen är planerad till 2024 med planerad drift-
sä  ning 2025. 

Recipienter för det renade avloppsva  net är Öst-
hammars  ärden (Östhammar), Olandsån (Gimo), 
Foghammarsån (Alunda), Nerån-Filmsjön (Öst-
erby-Dannemora), Hargsviken (Hargshamn) och 
Öregrundsgrepen (Öregrund). 

KOMMUNAL DAGVATTENHANTERING

I de fl esta tätorter fi nns kommunala dagva  enan-
läggningar. Dagva  net avleds direkt till närliggande 
recipienter. En aktuell strävan är a   utveckla system 
för lokalt omhändertagande för a   fördröja och re-
ducera dagva  enmängderna och avlasta recipienter-
na från de föroreningar som följer med dagva  net. 

Kommunen är generellt positiv till a   anlägga öpp-
na dagva  enlösningar i kommunal regi. Däremot är 
det utmaningar kopplat till lagstiftning, ansvarsför-
delning med mera vilket gör de  a komplicerat. Stra-
tegier för dagva  en vore önskvärt som e   framtida 
planeringsunderlag. En åtgärd i VA-handlingspla-

nen är a   det ska tas fram en dagva  enpolicy eller 
motsvarande strategiskt dokument för dagva  en-
hantering.

KOMMUNAL DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

De kommunala dricksva  enanläggningarna försör-
jer 70 procent av kommunens invånare och baseras, 
förutom i Forsmark, på grundva  en. I kommu-
nen fi nns enbart mindre isälvsavlagringar, varav 
Börstilsåsen är den största och mest va  enförande 
(se karta). I Norrskedika fi nns en komple  erande 
va  entäkt till Östhammars va  entäkt. 

Tillgången på dricksva  en i kommunen är generellt 
mycket begränsad. Strategisk plan för a   säkra såväl 
nuvarande som framtida va  enförsörjning är under 
framtagande. Stora investeringar är nödvändiga för 
a   säkerställa en god va  entillgång för de nuvaran-
de invånarna i kommunen och för a   möjliggöra för 
infl y  ning. 

I va  enförsörjningsplanen för Östhammar kommun 
från 2018 konstateras a  : 

• Behovet av va  en inom tätortsområdena går 
jämnt upp eller överskrider tillgången inom 
området redan nu eller inom kort. 

• Behovet inom de större tätortsområdena, even-

tuellt undantaget Gimo, överskrider tillgången 
inom kommunen i framtiden även om de ut-
vecklingsbara resurserna utreds och bekräftas. 

• Eventuellt kan konstgjord grundva  enbildning 
möjliggöra a   behovet för Gimo kan tillgodoses 
lokalt även i framtiden. 

För Österbybruk och Alunda har en lösning för 
va  enförsörjningen kommit till stånd i och med a   
en överföringsledning för va  en anlagts från Örby-
hus i Tierps kommun till Österbybruk och vidare 
till Alunda. Det pågår e   arbete med a   identifi era 
möjliga åtgärder för a   öka kapaciteten även i övriga 
tätorter. Det har till exempel gjorts en förstudie för 
a   utreda möjligheten a   anlägga en avsaltnings-
anläggning för Östhammar och Öregrund samt 
grundva  enutredningar i olika delar av kommunen. 
Dessa utgör e   viktigt underlag för kommunen inför 
beslutsfa  andet kring framtida investeringar. 

För a   skydda va  entäkter kan va  enskyddsområ-
den inrä  as med restriktioner (va  enskyddsföre-
skrifter) för vad som får göras. Knappt hälften av 
va  entäkterna i kommunen är skyddade genom 
va  enskyddsområde och för fl era va  entäkter fi nns 
behov av revidering av befi ntligt va  enskyddsområ-
de och tillhörande va  enskyddsföreskrifter. Gäst-
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rike Va  en arbetar övergripande med a   ta fram 
strategi och prioritering för inrä  ande och revide-
ring av va  enskyddsområden generellt i koncernen 
och för alla bolag. 

E   hot mot va  enförsörjningen är avsaknaden av re-
dundanta va  enförsörjningssystem. I Östhammars 
kommun saknas reservva  entäkter eller alternativa 
ledningar in i kommunens va  enledningsnät och 
därför är va  enförsörjningen betydligt mer sårbar 
för andra y  re risker. Avsaknaden av reservva  en är 
något som bör beaktas i den framtida planeringen.

GRUNDVATTEN

I kustområdet där jordtäcket som regel är tunt 
förekommer grundva  en framförallt i berggrun-
den. Det fi nns områden med salthaltigt grundvat-
ten, lämningar från perioden då hela Uppland var 
täckt av hav. Risken a   stöta på saltva  en är störst 
i kustnära områden och i djupa, borrade brunnar. 
Om u  aget av grundva  en överstiger grundva  en-
bildningen kan det i områden med tunna jordlager 
leda till a   saltva  en tränger in i u  agsbrunnarna. 
Beva  ningsförbud vid torrperioder på sommaren är 
vanligt förekommande i hela kommunen på grund 
av begränsningarna i grundva  entillgången. 

Grundva  nets karaktär påverkas av berggrund och 
jordarter. Som regel är grundva  net i kommunen 
kalkrikt. Halterna innebär inte några hälsorisker, 
men kan ge tekniska problem i va  enförsörjnings-
systemen.

ENSKILD VATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJ-
NING

Inventering av befi ntliga enskilda avlopp pågår. 
Under åren 2012-2021 har cirka 2 400 avlopp inven-
terats. I samband med inventeringen ställs krav på 
åtgärder för de avlopp som inte följer dagens krav. 
Inventeringen görs områdesvis och har till stor del 
fokuserat på kustnära områden. Dessa områden är 
känsliga, har redan en hög näringsbelastning och en 
ekologisk status som kräver åtgärder vilket gör det 
angeläget a   bristfälliga avlopp åtgärdas. Delar av 
bebyggelsen ligger i områden som på längre sikt kan 
prioriteras för utbyggnad av kommunalt VA.

Inventeringsområden prioriteras utifrån närheten 
till känsliga va  enförekomster och där problem ur 
hälsoskyddssynpunkt uppkommit eller sannolikt 
kan uppkomma. Bristfälliga avlopp kan sprida smit-
ta till intilliggande dricksva  enbrunnar eller till vat-
ten där människor vistas eller badar samt bidrar till 
övergödningen av va  endrag, sjöar och hav (se karta 
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Källsortering av avsloppsvatten 
från enskilda avlopp
Källsortering av avloppsva  en från enskilda avlopp 
innebär a    toale  avfall separeras från avloppsva  en 
som kommer från bad, disk och tvä  . 

Toale  avfall innehåller stora mängder näring som 
lä  are kan återanvändas från separerade system. 

Exempel på lösningar är vakuumtoale  er och torr-
toale  er av olika slag, men även spolande toale  er 
kopplade till en sluten tank.
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sid 144 och 146 där va  enstatus styr högre krav).

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Bebyggelseutvecklingen måste anpassas efter möj-
ligheterna a   skapa en långsiktigt hållbar dricksvat-
tenförsörjning och en säker hantering av avlopps-
va  en. Va  enförsörjningen ska prioriteras framför 
andra typer av resursutny  jande inom områden 
som är viktiga för dricksva  enförsörjningen. Bebyg-
gelseutvecklingen måste också ske med hänsyn till 
dricksva  entillgångarna. 

Med utgångspunkt i VA-planen kommer kommu-
nen a   arbeta med fl era nödvändiga åtgärder för a   
säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning, 
kommunal och enskild, i kommunen.

I VA-planen fi nns e   fl ertal ställningstaganden och 
åtgärder för den kommunala VA-försörjningen. En 
viktig åtgärd är en utbyggnadsplan för kommunalt 
VA vilken planeras vara klar 2023 . Det fi nns stora 
utmaningar inför genomförandet av VA-utbyggna-
den och e   fl ertal utredningar och förstudier har 
gjorts under de senaste åren och dessa kommer a   
utgöra en viktig grund i det fortsa  a arbetet med 
utbyggnadsplanen (se ovan). Under 2022 planeras 
principiella inriktningsbeslut a   tas om hur VA-för-

sörjningen ska lösas både på kort och lång sikt.

I VA-planen föreslås även e   antal åtgärder för den 
enskilda VA-försörjningen. Kommunen ska bland 
annat ta fram riktlinjer för hur enskild dricksva  en-
försörjning för permanentboende och fritidshus ska 
hanteras nu och i framtiden och kartlägga enskild 
dricksva  enförsörjning, främst i syfte a   identifi era 
områden med risk för va  enbrist. 

Hållbara och långsiktiga VA-lösningar måste alltid 
utredas vid etablering av ny bebyggelse. Antagandet 
av en utbyggnadsplan för kommunalt VA kommer 
även a   förtydliga var det ska vara kommunalt VA 
och var det ska vara enskilt VA. Vid handläggning 
av bygglov för enstaka bebyggelse med enskilt 
VA i områden som enligt SGU:s karteringar över 
uppska  ad grundva  entillgång visar mindre än 1 
eller 2 hushåll/hektar ställer höga krav på intyg om 
tillräcklig mängd va  en genom till exempel krav 
på provborrning. Det är även viktigt a   anpassa 
tomtstorlekarna samt möjliggöra för tillräckliga 
skyddsavstånd mellan va  entäkter och avloppsan-
läggningar.

Reserv- och nödva  enplanering är viktiga delar i 
arbetet med a   trygga en långsiktigt hållbar va  en-
försörjning. I de  a arbete krävs troligen samarbeten 

över kommungränsen.

Det saknas idag riktlinjer för hantering av dagva  en 
i kommunen. Det fi nns behov av a   tydliggöra 
hur dagva  en ska hanteras i både befi ntlig och ny 
bebyggelse. 

En översyn av va  enskyddsområden i kommunen 
pågår. Det kan även bli aktuellt a   skapa nya va  en-
skyddsområden för större enskilda va  entäkter för 
a   säkerställa god va  enkvalitet. 

FORTSATT PLANERING

• Utbyggnadsplan för kommunalt VA

• Riktlinjer för enskild va  enförsörjning

• Dagva  enpolicy
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Bebyggelseutvecklingen ska styras av till-
gången på dricksva  en.

• Kommunalt VA ska utvecklas i tätortsnära 
lägen med högt bebyggelsetryck.

• I områden med enskild VA-försörjning får 
etablering av nya bebyggelsegrupper eller 
komple  ering av befi ntliga bara ske om det 
fi nns långsiktigt hållbara förutsä  ningar för 
VA-försörjning.

• Om enskild dricksva  enförsörjning ska ske 
genom lokalt u  ag av grundva  en bör områ-
den och/eller tomter vara tilltagna på sådant 
sä   a   tillräcklig grundva  enbildning sker i 
området/på tomten.

• Tomtstorlekar bör anpassas för a   möjliggöra 
tillräckliga skyddsavstånd mellan va  entäk-
ter och avloppsanläggningar (enskilt va  en 
och avlopp).

• God va  enstatus ska vara utgångspunkten 
för enskilda avloppslösningar. Kretslopp och 
resurshushållning ska prioriteras.

• Hållbara och långsiktiga VA-lösningar måste 
alltid utredas vid etablering av ny bebyggel-
se.

Beslut om vatten och avlopp
Miljöbalken reglerar miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.). Lagen ger en kommun möjlighet a   upprä  a och anta sär-
skilda föreskrifter för a   skydda människors hälsa och miljön. Östhammars kommun har antagit och tillämpar lokala 
skyddsföreskrifter för bland annat utsläpp av avloppsva  en och andra aktiviteter som kan påverka yt- och grundvat-
ten (Dnr 2001KS941). 

Kommunen har även möjlighet a   föreskriva anmälningsplikt för befi ntliga grundva  entäkter och tillståndsplikt för 
nytillkommande inom angivna områden (MB 9 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• I detaljplanelagda områden krävs tillstånd för alla typer av avloppsanordningar, även sådana som enbart hanterar 
bad-, disk- och tvä  avloppsva  en.

• För enskilda avlopp gäller hög skyddsnivå för miljöskydd i närheten av va  enförekomst, både vid kust och vid 
ytva  en, vilket innebär högre krav på avloppsrening.

• I detaljplanelagda områden är det förbjudet a   rena avloppsva  en från va  en- toale   i en markbaserad avloppsan-
läggning. (Dispens kan lämnas om det går a   visa a   anläggningen inte skapar risk för olägenhet från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt.)

• Toale  er som ansluts till en sluten tank får ha en spolmängd på högst en liter per spolning.

• A   inrä  a en förmultningstoale  , eltoale   eller torrtoale   med latrinkompostering kräver anmälan.

• Följande aktiviteter som kan påverka yt- och grundva  en kräver också särskild anmälan: 

- Lagring av oljeprodukter, lösningsmedel, vägsalt och liknande produkter som kan förorena ytva  entäkt eller grund-
va  entäkt.
- Installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytva  en eller grundva  en.

• I områden med begränsade grundva  entillgångar har kommunen för avsikt a   föreskriva anmälningsplikt för 
befi ntliga grundva  entäkter och tilllståndsplikt för nytillkommande.
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Beslut om dagvattenutredning
Ansvaret för a   ta hand om dagva  en regleras bland annat i lagen om allmänna va  entjänster (LAV). Verksamhetsområde för dag-
va  en ska inrä  as om dagva  net behöver avledas med hänsyn till människors hälsa eller miljön, i befi ntlig eller planerad samlad 
bebyggelse. Det ska avledas och renas eller tas omhand så a   olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer (MB 9 
kap.).

Om det av miljö- eller hälsoskäl fi nns behov av särskilda dagva  enåtgärder vid detaljplanering av sammanhängande bebyggelse 
utanför kommunalt VA-område kan kommunen kräva planbestämmelser för dagva  enhanteringen (PBL 2 kap. och 4 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Dagva  net ska omhändertas så nära källan som möjligt. Takdagva  en, va  en från gång- och cykelvägar och annat rent dag-
va  en bör avledas till angränsande naturområden, helst i många olika punkter utan a   blandas med förorenat dagva  en.

• Dag- och dräneringsva  en ska inte ledas till spillva  enledning där det fi nns dagva  enledningar.

• Dagva  ensystemet ska utformas så a   skadliga uppdämningar vid kraftiga regn kan undvikas.

• Vid nyexploatering ska dagva  enlösningar utformas så a   minsta möjliga fl öde passerar vidare till befi ntliga dagva  ennät. 
Avrinningen från en tomt eller e   markområde bör inte öka efter exploatering. Följande riktlinjer kan ge vägledning:

- Naturlig infi ltration, fördröjning och avrinning ska tas tillvara och andelen hårdgjorda ytor minimeras.

- Flerskiktade grönområden/-stråk, gärna med barrinslag, ska om möjligt avsä  as för öppen transport och infi ltration. Byggnader 
placeras med fördel i högre och grönytor i lägre stråk.

- Där hårdgjorda ytor krävs ska avrinningen så långt möjlighet ske till anslutande grönytor.

- Behovet av a   avskilja föroreningar i dagva  en från vägar och parkeringsplatser ska beaktas och specifi ka riktlinjer och regler ska 
tas fram för särskilt känsliga områden, exempelvis va  enskydds områden.

• Omålade förzinkade ytor och koppar är exempel på material som ska undvikas vid nybyggnation för a   reducera tillförseln av 
föroreningar till dagva  net.
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Kvaliteten på yt- och grundva  net har förbä  rats med hjälp av en långsiktig strategi för verksamheter 
som påverkar kvaliteten i grundva  en, sjöar, va  endrag och kustva  en. Samhällsplaneringen utgår från 
e   avrinningsområdesperspektiv. E   välfungerande samarbete har etablerats mellan kommun, brukare, 
markägare och verksamhetsutövare. Va  enförsörjningen prioriteras framför annat resursutny  jande.

Östhammars kommun har en lång kuststräcka och 
fl era mindre sjöar och va  endrag. Kommunens 
va  en ingår helt eller delvis i totalt sju huvudsakliga 
avrinningsområden. De sju avrinningsområdena är 
Mellan Tämnarån och Forsmarksån, Forsmarksån, Mellan 
Forsmarksån och Olandsån, Olandsån, Mellan Olandsån 
och Skeboån, Skeboån samt Fyrisån. Allt som händer 
inom avrinningsområdet kan påverka va  enkvalite-
ten. Interaktiva kartor samt information om avrin-
ningsområdena fi nns på viss.lansstyrelsen.se.

Större delen av kommunens yta avva  nas via vat-
tendrag som så småningom når kusten. Undantaget 
är området runt Österby-Dannemora (inklusive Film 
och Morkarla) som via Va  holmaån och Fyrisån 
avva  nas till Mälaren. Delar av Uppsala, Tierps och 
Norrtälje kommuner ingår i avrinningsområdena i 
Östhammars kommun.

Kartorna på sid 144 respektive 146 redovisar aktuell 

kemisk och ekologisk status i kommunens va  enom-
råden. Bedömningen är a   den ekologiska statusen 
är må  lig i fl ertalet av dem, enligt bedömningskrite-
rierna i EU:s va  endirektiv. Det innebär a   åtgärder 
måste sä  as in för a   nå god ekologisk status. Bland 
annat måste fortsa   planering och utveckling ta 
hänsyn till möjlig va  enpåverkan och ske på e   sä   
som inte försämrar va  enkvaliteten.

SJÖAR OCH VATTENDRAG

Sjöarna är som regel grunda och naturligt näringsri-
ka. Alla är påverkade av sjösänkningar, framförallt 
genomförda under 1800- och 1900-talet. Sänkningar-
na gjordes för a   vinna mer odlingsmark, men har 
också en gödande eff ekt som påskyndar den natur-
liga igenväxningen. Det syns genom a   sjöarna ofta 
har en riklig överva  ensvegetation av vass eller säv. 
I de grundaste sjöarna uppstår ofta syrebrist under 

vintern. Det kan leda till a   fi sk och andra va  en-
levande organismer dör. Flertalet sjöar bedöms ha 
må  lig ekologisk status som innebär a   åtgärder 
behöver sä  as in för a   uppnå god ekologisk status.

I de rinnande va  endragen är det ovanligt med 
strömmande partier. Landskapet är fl ackt, men bris-
ten på strömsträckor är också e   resultat av utdik-
ning och av a   strömmande partier tagits i anspråk 
för a   driva kvarnar och kraftverk.

Kvarnar och dammar är en del av vårt kulturarv, 
men blir vandringshinder för fi sk och andra va  en-
levande djur i rinnande va  en. Intressena kan ofta 
vara möjliga a   kombinera (se sid 120).

Drygt 70 procent av va  endragens längd är påver-
kade av rensning, dikning, uträtning och i vissa 
fall av kulvertering. Eff ekten är a   va  net rinner av 
snabbare, sjöarna grundar upp och våtmarkernas 
utbredning minskar. Naturliga processer som fångar 
upp näringsämnen i va  net får sämre möjlighet 
a   verka, vilket innebär a   större mängder näring 
följer med i ytva  enfl ödena mot havet. En snabbare 
avrinning påverkar också grundva  enbildningen 
på e   negativt sä  . Den ekologiska statusen klassas 
som må  lig i huvuddelen av va  endragen.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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HAVSVATTEN

Havet längs kommunens kust är en del av Östersjön, 
e   innanhav med stort tillrinningsområde. Va  e-
nutbytet med Nordsjön är begränsat, vilket leder 
till a   det salta va  net späds ut. Salthalten är lägre 
än i egentliga havet och avtar mot norr. De fl esta 
va  enlevande arter mår bäst i antingen sö   eller salt 
va  en. Det är bara e   mindre antal arter som kan 
fördra Östersjöns bräckta va  en. De  a gör Östersjön 
till en känslig marin miljö. Många arter lever på 
gränsen för vad de kan klara av låg eller hög salt-
halt, beroende på om de är söt- eller saltva  enarter. 

Det begränsade va  enutbytet med Nordsjön är i 
sig en stressfaktor som y  erligare späds på genom 
a   det fi nns e   stort antal föroreningskällor runt 
Östersjön, inte minst genom a   många områden i de 
sydliga delarna av Östersjön är mycket tätbefolkade. 
Historiskt har tillförseln av näringsämnen, men ock-
så miljögifter, varit mycket stor. De södra delarna är 

kraftigt övergödda och under långa perioder saknas 
syre i bo  enva  net. Det har resulterat i bo  endöd 
som sprider sig mot norr. 

Situationen i Östhammars kustområde är i stort 
bä  re än i de sydliga delarna av egentliga Östersjön. 
I va  nen längs Upplandskusten förekommer drygt 
e   50-tal olika fi skarter, både salt- och sötva  ensar-
ter, exempelvis mört, löja, gärs, brax, björkna, sutare, 
ruda och id. Här fi nns även skrubbskädda, piggvar, 
strömming och sik. 

De y  re och öppnare områdena har en god va  e-
nomsä  ning och förhållandevis låga näringsni-
våer. Lokalt är förhållandena sämre, framförallt i 
inner  ärdar med låg va  enomsä  ning. De  a gäller 
exempelvis Östhammars  ärden, Gran  ärden och 
Sunnanö  ädern, som utöver landhöjningen och den 
naturliga bakgrundsbelastningen också belastats 
med näringsutsläpp från bebyggelse och areella nä-
ringar under många år, så a   fosfor lagrats i bo  en-

sedimenten. Dessa inner  ärdar växer igen och det 
fi nns områden med döda (syrefria) bo  nar.

Utvecklingen är ogynnsam eftersom inner  ärdarna 
och grunda vikar längs kusten har en stor betydelse 
som lek- och uppväxtområden för många fi skarter, 
exempelvis sik, gös, abborre och gädda. I fl era av de 
grunda vikarna fi nns kransalger, viktiga som skydd 
för fi skrom och yngel. Området kring Kallriga er-
bjuder goda uppväxtbetingelser för sik och Östham-
mars  ärden för gös, abborre och gädda. 

Den ekologiska statusen i en stor del av kustområdet 
har klassats som må  lig. Det fi nns även områden 
med otillfredsställande ekologisk status vid Mjölk-
 ärden, Drag  ärden och Sandika  ärden. Östham-

mars  ärden/Gran  ärden har dålig ekologisk status. 
Åtgärder måste sä  as in för a   en god ekologisk 
status ska kunna uppnås i kustområdet. I vissa om-
råden krävs kraftiga insatser. 

Det fi nns många anspråk på kustområdet. Enligt en 
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ny lagstiftning ska havsplaner tas fram för Sverige. 
Östhammars kommun ingår i den havsplan som ska 
tas fram för Bo  niska viken. Havsplanen kommer 
a   överlappa delar av översiktsplanen och verka 
parallellt med den.

Viktiga intressen a   hantera i den fortsa  a havs-
planeringen redovisas i avsni   IV Hänsyn. Runt 
totalförsvarets riksintresse Infl uensområde för 
Rotens skjutfält fi nns e   område med behov av sär-
skild hindersfrihet för a   Försvarsmakten ska kunna 
genomföra samövning med fl ygförband.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

A   planera för god va  enkvalitet, tillräcklig tillgång 
till och en bra användning av va  en är viktiga 
frågor för en kommun och för den kommunala 
planeringen. Dessa frågor behandlas i delar under 
Teknisk försörjning, va  en- och avlopp. Problemen 
med övergödning har skapats genom många års 
utsläpp av kväve och fosfor till sjöar, va  endrag och 
kustmiljöer. Övergödningen kan motverkas genom 
a   avloppsva  en renas och utsläpp minskar på e   
tillfredsställande sä  , både i de kommunala av-
loppsreningsverken, i enskilda avloppsanläggningar 
samt från jordbruk, skogsbruk och internbelastning. 

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Gödningseff ekterna kan också motverkas genom a   
våtmarker skapas eller återställs, eftersom våtmar-
kerna binder en del av den växtnäring som fi nns i 
va  net. Viktigt är också a   se till så a   lantbruks-
företag har tillräcklig lagringskapacitet för sin 
gödselhantering. Andra åtgärder som kommunen 
ska arbeta aktivt för är skyddszoner vid va  endrag, 
strukturkalkning samt se till a   gödsel sprids vid 
rä   tid på året för a   begränsa miljöpåverkan.

En ökning av trafi k och båtliv kan också ge ökad 
påverkan på va  enmiljön. För a   skapa förutsä  -
ningar för e   miljövänligt båtliv behövs säkra 
tankställen och välplanerade brygg- och hamnan-
läggningar. Det måste vara enkelt a    lämna avfall, 
tömma toale  ankar och tvä  a/bo  enbehandla båtar 
på e   sä   som begränsar påverkan på va  enmiljön. 
En kartläggning av kommunens värdefulla marina 
miljöer kan ge e   viktigt underlag för miljöanpassad 
placering av nya båtbryggor och småbåtshamnar.

En bä  re va  enkvalitet skapas bäst genom samar-
bete mellan off entliga och privata krafter, eftersom 
alla brukare, markägare eller verksamhetsutövare 
påverkar va  enresurserna. Kännedomen om hur 
va  net fl ödar i landskapet har stor betydelse för 
riskbedömning och åtgärder.

Utöver de egna utvecklingsstrategierna fi nns både 

Regler om vattenplanering
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam va  enpolitik. Den styrs av ramdirektivet för 
va  en (EG/2000/60). Det vilar på två grundpelare: a   värna e   naturligt växt- och djurliv i va  en och a   
säkerställa tillgången på rent va  en för dricksva  enproduktion. Direktivet har införts i svensk lagstiftning 
via miljöbalken och va  enförvaltningsförordningen. 

Va  endelegationerna i Sverige beslutar om miljökvalitetsnormer för va  en. Normerna u  rycker den 
kvalitet en va  enförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Alla Sveriges va  en skulle ursprungligen ha nå   
god status 2015. Nu gäller 2021 eller som längst 2027 för de va  en som hade otillfredsställande status 2015 
i Östhammars kommun, förutom Östhammars  ärden som har ännu större utmaningar och därför få   
kravet god ekologisk status till 2039. Miljökvalitetsnormerna är e   styrinstrument som den kommunala 
planeringen ska ta hänsyn till. 

2014 antogs särskilda regler för hushållning med havsområden, med samtidiga förändringar i miljöbalken 
och plan- och bygglagen. En särskild förordning om havsplanering (SFS 2015:400) infördes 2015. Havspla-
ner ska upprä  as för havsområdena Bo  niska viken, Östersjön och Västerhavet. Arbete med a   upprä  a 
dessa planer pågår. Regeringen får besluta om förbud eller begränsningar för verksamhet inom e   område 
med havsplan. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar hur e   
havsområde kan användas. De kom mer därmed a   verka parallellt med ÖP.
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nationella och internationella lagar och överens-
kommelser a   ta hänsyn till. Både Va  endirek-
tivförordningen och Havsplaneringsförordning-
en har betydelse för kommunens planering och 
utveckling.

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Ta fram en fördjupad översiktsplan för 
kusten.

• Identifi era verksamheter som påverkar 
va  enkvaliteten i grundva  en, sjöar, 
va  endrag och hav.

• Identifi era viktiga biologiska och kultu-
rella värden längs sjöar, va  endrag och 
längs kusten.

• Följa arbetet i de va  enråd som fi nns 
inom kommunen.

• Erbjuda mo  agning av toale  avfall vid 
större hamnanläggningar.

• Skapa möjlighet a   tvä  a båtar på e   
miljöanpassat sä  .
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Vattenvård och vattenplanering
Kommunen har ansvar för a   miljökvalitetsnormerna följs (MB kap. 5) och också e   ansvar för 
a   se till så a   det vid beslut om bygglov och planer fi nns underlag som belyser väsentliga mil-
jökonsekvenser (MB 1 kap. och 6 kap.). Detaljplaneläggning och bygglovsprövning ska bland 
annat ta hänsyn till möjligheterna a   förebygga va  enföroreningar (PBL 2 kap.). 

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid plan- och bygglovsärenden, och annan utveckling som kan påverka va  enområden, 
ska hänsyn tas till påverkan på grundva  en, sjöar, va  endrag och kustva  en.

• Påverkan på va  nets status i relation till miljökvalitetsnormerna ska alltid utredas. Det 
ska särskilt klargöras om en åtgärd berör grunda kustmiljöer, det vill säga för va  envår-
den särskilt känsliga miljöer.

• Där utredningsområde är utpekat på va  enskyddsområde ska exploatering undvikas. Vid 
undantag ska rä   åtgärder sä  as in.

• Va  enu  ag ska vara långsiktigt hållbara. För a   bedöma förutsä  ningarna för hållbar 
va  enförsörjning ska va  entillgången per hektar jämföras med tätheten på bebyggelsen.

• I jordbruksbygd ska det fi nnas en skyddszon kring dricksva  enbrunnar gentemot plöjd 
mark och beteshagar.

• Kustområdet ska generellt undantas från etablering av gruppstationer. Havsbaserad vind-
kraft är inte lämplig med hänsyn till en känslig landskapskaraktär.

Strandskydd
Miljöbalkens 7 kap. 13-18h §, innehåller särskilda 
bestämmelser om strandskydd. Strandskyddet slår 
vakt om allmänhetens tillgång till strandområdet 
och ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv i 
anslutning till stränderna. Kommunens ska se till så 
a   strandskyddet följs. 

Utanför detaljplanelagd mark omfa  as alla stränder 
vid hav, insjöar och fl era va  endrag som Fors-
marksån, av e   generellt strandskydd. I Olandsån 
gäller de  a nedströms Norr Ginningen. Det är 
förbjudet a   inom 100 meter från strandlinjen – utåt 
va  en och uppåt land – uppföra byggnader och 
anläggningar, eller på annat sä   väsentligt förändra 
miljön för växter och djur. De  a gäller även för tomt-
mark inom strandskyddat område. 

I stora delar av kust- och skärgårdsområdet och vid 
några av kommunens större sjöar gäller e   utvidgat 
strandskydd, beslutat av Länsstyrelsen. Det utvidga-
de strandskyddet gäller upp till 300 meter åt bägge 
håll från strandlinjen. 

Det fi nns möjlighet a   ansöka om dispens från 
strandskyddet, men särskilda skäl krävs för a   dis-
pens ska lämnas. Det är som huvudregel kommunen 
som fa  ar beslut om dispens. Vissa dispensansök-
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ningar, exempelvis inom naturreservat och andra 
områden, behandlas av Länsstyrelsen (MB 7 kap. 
18a §). Kommunala dispensbeslut ska alltid godkän-
nas av Länsstyrelsen.

Kommunen kan upphäva strandskyddet inom en 
detaljplan om det fi nns särskilda skäl och intresset 
av a   ta området i anspråk väger tyngre än strand-
skyddsintresset (PBL 4 kap. 17 §). 

Kommunen har också möjlighet a   i sin översikts-
plan anvisa särskilda områden som lämpar sig för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade 
LIS-områden (MB 7 kap. 18e §). LIS-områden får inte 
pekas ut öster om väg 76, i riksintresset Kuststräck-
an Arkösund till Forsmark.

KOMMUNENS SYN PÅ STRANDSKYDD

Östhammars kommun har förhållandevis oexplo-
aterade kuster och önskar a   de så ska förbli. Det 
fi nns e   stort allmänt intresse av a   kunna röra sig 
obehindrat längs stränderna. De rika naturmiljöerna 
längs stränderna blir genom strandskyddet till-
gängliga för friluftslivet, vilket stärker kommunens 
a  raktionskraft. 

Kommunen är därför restriktiv med a   bevilja 
strandskyddsdispens inom de områden som idag 

är oexploaterade, men även inom gröna ytor nära 
bebyggda områden. Intressen kan stå emot varan-
dra. Den som har havsnära tomt kan vilja anlägga 
en brygga för egen båt, medan allmänheten vill röra 
sig fri  . 

Vid önskemål om a   anlägga bryggor prioriterar 
kommunen, för naturmiljöns och landskapskaraktä-
rens skull, gemensamhetsbryggor i stället för a   var 
och en har egen brygga. Den principiella inställ-
ningen är a   nya byggnader ska uppföras så a   de 
smälter in i miljön, vilket är särskilt viktigt a   tänka 
på i det fl acka kustområdet. 

Det allmänna intresset av a   bibehålla en tillgänglig 
strandzon prioriteras som regel när nya detaljplaner 
upprä  as. Östhammars kommun har valt a   inte 
peka ut några LIS-områden vid insjöar och andra 
va  endrag.

Regler om strandskydd
I utpekade strandområden ska allmänheten ha tillgång till strän-
derna. Goda livsvillkor ska bevaras för djur och växter. Kommu-
nen kan peka ut strandnära utvecklingsområden (MB kap. 7)

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• På mark utan detaljplan ska strandskyddet (100/300 meter) 
normalt se   tillämpas vid all nyetablering av verksamheter eller 
bebyggelse. 

• Anläggningar som kan underlä  a för allmänhetens friluftsliv, 
till exempel badplatser och bryggor, ges i regel dispens inom 
strandskyddszon om hänsyn tas till naturmiljön.

• För nytillkommande byggnader, tillbyggnader eller anlägg-
ningar på strand- eller strandnära tomter ges i regel inte dispens 
för placering närmare va  en än närmsta befi ntliga byggnad eller 
anläggning.

• Nya bryggor tillåts endast om de är i anslutning till gemen-
samhetsanläggningar eller ersä  er äldre bryggor. Samma synsä   
tillämpas för båthus och sjöbodar.

• Uthuggning av träd på bostadsfastigheter inom strandskydds-
område är inte tillåtet om syftet är a   skapa sikt mot va  net. 
Uthuggning av enstaka träd tillåts om syftet är a   förhindra 
olycksfall. Dispens ges som regel för skötsel av kulturhänvdad 
fl ora.

• Inga LIS-områden pekas ut vid insjöar eller andra va  endrag.
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Näringslivsutveckling
MÅLBILD 2040

Östhammars kommun har e   livskraftigt näringsliv som skapar arbetstillfällen både för boende i kom-
munen och i regionen. Fler företag har valt a   etablera sig i kommunen. Arbetsmarknaden är diversifi e-
rad och nya tjänsteföretag fi nns i både tätorterna och på landsbygden.

Det privata näringslivet svarar för cirka 70 procent 
av sysselsä  ningen i Östhammars kommun. Totalt 
fi nns omkring 2 500 företag. Av dem är huvuddelen, 
cirka 1 900, enmansföretag. De stora och medelstora 
företagen är få. Energiproduktion och tillverkning är 
de dominerande branscherna. Mineralutvinning har 
tidigare under gruvans pågående drift också varit 
en dominerande bransch och kan komma a   bli det 
igen.

Sandvik Coromant i Gimo och Forsmarks kraft-
grupp i Forsmark är kommunens två största företag. 
De står för nästan 40 procent av sysselsä  ningen i 
privat sektor. E   antal medelstora tillverkningsfö-
retag, också de med stor betydelse för utveckling 
och sysselsä  ning (20 procent) fi nns i Hargshamn, 
Öregrund, Österbybruk och Östhammar. Om e   po-
sitivt beslut tas om utbyggnad för e   slutförvar för 
använt kärnbränsle kommer de  a innebära fl era nya 
arbetstillfällen och en potentiell kumulativ eff ekt på 

övrigt näringsliv i kommunen.

De mindre företagen svarar för 40 procent av ar-
betstillfällena inom det privata näringslivet. Flera 
av dessa levererar varor och tjänster till de stora 
och medelstora företagen. De mindre företagen är 
också viktiga leverantörer av tjänster till kommun-
invånarna, exempelvis inom handel, bygg och andra 
serviceområden. Järnmalmen har historiskt varit en 
viktig naturresurs i kommunen och regionens störs-
ta malmfyndighet fi nns vid Dannemora. Driften vid 
gruvan återupptogs 2012, men lades ner igen 2015. I 
dagsläget fi nns det intressen a   återuppta gruvdrif-
ten i Dannemora gruva.

GRÖNA NÄRINGAR

De gröna näringarna har fortfarande en förhål-
landevis stor betydelse i Östhammars kommun. 
Skogar med god produktivitet fi nns framförallt i de 

inre delarna av kommunen och där bedrivs e   mer 
storskaligt skogsbruk. Exempel på stora skogsägare 
är Bergvik, Sveaskog och Hargs bruk. 

I huvuddelen av kommunen ligger odlingsmarkerna 
som gläntor i skogslandskapet. Många lantbruksfö-
retag äger både jordbruksmark och skogsmark och 
skogsbruket ger därför betydelsefulla inkomster 
även för jordbrukare i kommunen.

De bästa odlingsförutsä  ningarna fi nns i Alunda-
området, men det fi nns lantbruksföretag spridda 
över hela kommunen. Strukturomvandlingen inom 
jordbruket har resulterat i a   gårdarna blivit färre 
och större. Svårbrukad mark har lämnats a   växa 
igen, men fortfarande fi nns en aktiv lantbrukarkår 
och många företag är inriktade på mjölk- och kö  -
produktion. 

Utöver inkomster från skogsbruk klarar många 
lantbruksföretag sin överlevnad genom a   erbjuda 
komple  erande tjänster, exempelvis snöröjning och 
landskapsvård. Det fi nns även e   spirande intresse 
för ma  urism i mindre skala.

Jordbruket bidrar till a   upprä  hålla många av 
kommunens landskapsvärden: landskapskaraktären 
såväl som viktiga natur- och kulturmiljövärden (se 
jordbruksmark).
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FISKE

Yrkesfi sket har inte längre någon stor betydelse för 
näringsliv och sysselsä  ning i kommunen, men hela 
kuststräckan ingår i e   område av riksintresse för 
yrkesfi ske (se sid 170). År 2021 fi nns i Östhammars 
kommun 6 registrerade båtar för yrkesfi ske och tio 
personer med yrkesfi skelicens. Yrkesfi sket är små-
skaligt, kustnära och främst inriktat på fi ske efter 
strömming, sik, abborre, gös och gädda. Öregrund 
fungerar som huvudhamn för fi sket och där fi nns 
också e   förädlingsföretag för fi sk och skaldjur.

Vid Kustlaboratoriet i Öregrund bedriver SLU 
forskning om fi ske och fi skbestånd. Va  enbruk med 
fi skodling fi nns inte i någon större omfa   ning. Lik-
som i resten av landet ökar fi sketurismen.

TURISM

Utbudet av natur- och kulturaktiviteter i Östham-
mars kommun lockar många turister. Antalet 
gästnä  er på hotell, stugbyar, vandrarhem och 
campingar är cirka 131 000 per år. Dessutom fi nns 
cirka 5900 fritidshusboende i kommunen. Flest 
kommer på sommaren och många kommer från när-
liggande landskap, framförallt Uppland, Stockholm, 
Gästrikland och Dalarna. De utländska besökarna 

kommer främst från Tyskland, Nederländerna och 
Norge. Besöksnäringarna sysselsä  er drygt 850 
personer per år.

En ny strategi för besöksnäringen är framtagen 
för Norrtälje, Östhammars och Österåkers kom-
mun. Destinationsstrategi Roslagen 2030 har fyra 
profi lområden: skärgården, städerna, bruken och 
landsbygden och den naturintresserade är huvud-
målgruppen.

Kust- och skärgårdsområdet lockar många besökare. 
Det fi nns anläggningar som erbjuder camping och 
enklare former av överna  ning, men också an-
läggningar med hotellstandard. Det största antalet 
gästöverna  ningar sker på campingplatserna. I 
anslutning till anläggningarna fi nns möjlighet a   
hyra båt, kajaker, fi skeutrustning och cyklar. En hel 
del besökare bor också hos släkt och vänner som har 
fritidshus i området. I skärgården fi nns många fi na 
naturhamnar. Besökande som kommer med båt har 
dessutom tillgång till gästhamnar i Östhammar och 
Öregrund.

Välbevarade och historiskt intressanta miljöer är en 
konkurrensfördel både inom kultur- och naturtu-
rism. Forsmarks bruk, Gimo Herrgård och Öster-
bybruks herrgård är populära besöksmål. Många 
besöker även kärnkraftverket och slutförvaret i 

Forsmark för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall 
(SFR). Bakluckeloppisen i Norrskedika ”Bakluckan” 
är en av de största turista  raktionerna i Östham-
mars kommun. De öppnar redan i maj och har ca 50 
000 besökare under en normal säsong. 

Kommunens största evenemang är Båtveckan/Ros-
lagsloppet i Öregrund som har cirka 18 000 besökare 
på festivalområdet och uppska  ningsvis 70 000 
besökare som besöker evenemanget som helhet. 
Andra populära evenemang är Badortsdagarna, 
Konstpåsk, Konstveckan på Gräsö, Eldfesten, Knut-
masso, Julmarknad i Österbybruk, Ordfestivalen 
och teaterföreställningar på bruken. Roslagscupen, 
Lindmanloppet och Stadsloppet är exempel på åter-
kommande populära idro  sevenemang. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

En positiv utveckling i företagen är positivt för Öst-
hammars kommun eftersom det ger jobb och e   bra 
utbud av kommersiell service och tjänster. Omvänt 
är en positiv utveckling i Öst hammars kommun po-
sitivt för företagen. Om kommunen kan erbjuda en 
god boendemiljö och locka till utveckling så ökar fö-
retagens kundun derlag och möjligheter a   rekrytera 
arbetskraft med rä   kompetens. Det fi nns en vinst 
med de  a och starka skäl för tät samverkan mellan 
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kommun och näringsliv. Kommunens ambition är 
a   efterfråga och ta hänsyn till näringslivets behov.

Målsä  ningen är a   årligen få nya företag a   fl y  a 
hit och a   klä  ra på nationella listor som värderar 
villkoren för lokalt näringsliv och företagande. Det 
är angeläget a   kommunen kan erbjuda goda etable-
ringsförutsä  ningar. 

Kommunen måste kunna erbjuda industrimark till 
både nya och befi ntliga företag, det måste fi nnas de-
taljplanelagd mark för handelsverk samhet, kontor, 
verkstäder och övrig industri. På landsbygden är det 
viktigt a   bebyggelseutveck lingen sker med hänsyn 
till lantbruksföretagens behov. I tätorterna är det 
viktigt a   anpassa centrumutvecklingen för a   

skapa bästa möjliga förutsä  ningar för en livskraftig 
handel (se bebyggelseutveckling sid 38). 

Östhammars kommun har e   myndighetsupp drag 
gentemot en del verksamhetsutövare. Det kan i vissa 
fall vara svårt a   på egen hand tolka lagstiftning och 
andra regler. Företagen ska få stöd för a   sä  a sig 
in i och förstå vad olika bestämmelser och myndig-
hetskrav innebär på e   praktiskt plan. Östhammars 
kommun strävar efter a   ge e   go   och korrekt 
bemötande i all myndighetsutövning. 

Marknadsföring är en viktig del i allt företagan de. 
Eftersom Östhammars kommun är en liten marknad 
och många företag är små kan samver kan ge stora 
fördelar. Många företag samverkar i företagarfören-
ingar och Östhammars kommun samarbetar med 
dessa och/eller enskilda företag.

Gemensamma, utåtriktade aktiviteter kan lyfta fram 
kommunala värden. Värdskap och uppsö kande 
verksamhet kan få större genomslag än annonser. 

Natur - och kulturmiljövärdena har stor betydel se för 
a   locka turister och andra besökare till kommunen. 
A  raktionskraften kan öka om det lokala näringsli-
vet i samverkan med kommunen utvecklar boende, 
service och aktiviteter som drar ny  a av dessa 
värden. Sådan samverkan utvecklas bland annat 
inom ramen för verksam heten i turistbolaget Visit 

Bygget av nya Frösåkersskolan. Kommunen vill skapa goda 
boendemiljöer som lockar till utveckling och gynnar såväl 
invånare som näringsliv.
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STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Skapa planberedskap för ny industriell verksamhet.

• Skapa e   bre   utbud av tomtmark för bo ende, kontor och handel i 
serviceorterna.

• Förbä  ra bemötandet mellan olika aktörer

• Skapa nätverk och gemenskap.

• Ge stöd åt kompetensutveckling.

• Ta hänsyn till de gröna näringarna..

• Utveckla natur-  och kulturmiljövärden samt boenden, service och 
aktiviteter riktade till besökare i samverkan mellan kommunen och 
det lokala näringslivet.

III  •  FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Roslagen där kommu nen är delägare. 

Musikevenemang eller andra fritids-  och kul-
turaktiviteter som lockar många besökare kan också 
förstärka den positiva bilden av kommu nen och 
underlä  a för företagens utveckling inom områden 
som turism, boende och handel. Nöjda kunder blir 
i sin tur ambassadörer för både kommunen och för 
de lokala företagen. Samarbetet mellan företagen 
på kommunens olika orter behöver stärkas, och en 
vi -känsla skapas.

Visionen i den regionala utvecklingsstrategin för 
länet är e   go   liv i en nyskapande och hållbar kun-
skapsregion med internationell lyskraft. Östham-
mars kommun kan och vill bidra, genom a   utveck-
la det lokala företagsklimatet och delta i satsningar 
på a   utveckla en god infrastruktur. De  a gäller inte 
bara gods-  och persontransporter, utan även den 
digitala infrastrukturen. 

En bra infrastruktur stärker kopplingen till  övriga 
regionen och möjligheterna till arbets pendling. 
Expansionsplanerna i Uppsala (70 000 nya jobb till 
2050-talet) skapar stora möjligheter för Östhammars 
kommun.

Det är också viktigt a   främja entreprenörskap och 
nyföretagande lokalt, bland annat genom a   skapa 
kontaktytor mellan ungdomar och företag.
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Social utveckling
MÅLBILD 2040

Det är tryggt a   bo i Östhammars kommun. Kommuninvånarna har tillgång till jämlik utbildning och 
omsorg på lika villkor och av god kvalitet. E   basutbud av samhällsservice, lä  illgänglig närnatur och 
enklare idro  sanläggningar fi nns på alla tätorter. Det sammantagna serviceutbudet är tillgängligt med 
hjälp av väl  utbyggda kollektivtrafi kförbindelser mellan olika orter. Tillgången till fritidsaktiviteter och 
e   rikt kultur utbud som ger stimulans och social tillhörighet är god tack vare e   go   samarbete mellan 
kommunen,  näringslivet och e   aktivt föreningsliv. 

En god social utveckling i linje med nationella, 
regionala och lokala mål förutsä  er a   människor 
känner sig trygga och har likställda möjligheter a   
delta i samhällslivet. Det är viktigt a   den fysiska 
tillgängligheten är god, även för personer med funk-
tionsnedsä  ning. Exempel på trygghetsskapande 
faktorer är a   det fi nns tillgång till samhällsservice 
av god kvalitet, i form av vård, omsorg och utbild-
ning.

Lika viktigt är samhällsklimatet, det vill säga a   
människor behandlar varandra med respekt och 
upplever a   de har möjlighet a   påverka samhälls-
utvecklingen.

Östhammars kommun har en väl utbyggd sam-
hällsservice. På alla serviceorter fi nns tillgång till 
särskilda boenden, barnomsorg och grundskolor. 

Oavse   boendeort har alla kommuninvånare också 
möjlighet a   få stöd i si   eget hem via hemtjänst 
och/eller hemsjukvård. En viktig utgångspunkt för 
kommunens stödinsatser är a   bemötandet ska vara 
respektfullt. Stöd och omsorgsverksamheten ska 
utgå från individens behov. Även undervisningen 
ska vara anpassad till varje individs lärande.

Både barnomsorg och skola arbetar med a  itydfrå-
gor och e   aktivt arbete pågår med a   förebygga 
och motverka mobbning. A  itydfrågor diskuteras 
också regelbundet på alla kommunens arbetsplatser. 
Östhammars kommun är fi nsk förvaltningskommun 
vilket innebär a   den fi nsktalande befolkningen har 
rä   a   använda fi nska i kontakterna med kommu-
nen. Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet 
och äldreomsorg på fi nska till dem som har sådana 
önskemål.

Tydlig information om viktiga beslutsprocesser, 
och etablerade kanaler för den som vill ställa frågor 
till politiker eller lämna förslag och synpunkter, är 
exempel på åtgärder som syftar till a   stärka männ-
iskors möjligheter a   få infl ytande och påverka den 
lokala utvecklingen. Andra initiativ är möjligheter-
na för invånarna a   bilda lokala utvecklingsgrupper 
eller delta i/nominera representanter till kommunala 
pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsa  a.

Av stor betydelse för folkhälsan är a   det i Östham-
mars kommun fi nns särskilt goda förutsä  ningar för 
aktiviteter i naturen. Här fi nns lä  illgänglig natur, 
men också storslagen natur som erbjuder möjlig-
heter till jakt, fi ske, båtliv, vandring, skidåkning, 
skridskoåkning, fågelskådning och bad.

Det fi nns också e   rikt utbud av fritidsaktiviteter 
Föreningslivet spelar en viktig roll för utbudet inom 
både fritids- och kulturområdet. En stor del av kom-
munens kultur- och fritidssatsningar kanaliseras till 
olika föreningsaktiviteter. Många av de samlingslo-
kaler och sport- och fritidsanläggningar som fi nns 
i kommunen drivs av föreningar med kommunalt 
stöd. Biblioteken som fi nns i alla serviceorter fung-
erar också som viktiga mötesplatser för kultur och 
folkbildning.

Den fysiska planeringen och kommunens arbete 
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med miljöfrågor har betydelse för både invånarnas 
trygghet och folkhälsan. Strävan är a   skapa sunda 
och säkra inomhus- och utomhusmiljöer. Viktiga 
redskap är kommunens egna miljömål, samhällets 
lagstadgade krav på tillgänglighet och kommunens 
egen tillgänglighetspolicy.

Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsopo-
litiken är a   skapa samhälleliga förutsä  ningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De mest 
relevanta målområdena utifrån planeringsperspek-
tiv är:

• Det tidiga livets villkor

• Inkomster och försörjningsmöjligheter

• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor

• Infl ytande, kontroll och delaktighet

En god livskvalitet bidrar till en god folkhälsa. 
Genom a   reducera miljöstörningarna, bjuda in till 
delaktighet och infl ytande, erbjuda e   tryggt boen-

de, god barn- och äldreomsorg, utbildning av god 
kvalitet och fritidsaktiviteter som ger stimulans och 
social tillhörighet kan kommunen bidra till a   skapa 
förutsä  ningar för e   go   liv. 

En trygg boendemiljö skapas genom a   den fysiska 
planeringen slår vakt om värdefulla miljöer, särskilt 
beaktar behoven av säkra trafi klösningar och mini-
merar olika miljö- och hälsorisker. En förutseende 
planering bidrar till a   skapa god tillgång till platser 
i barnomsorg, skola och äldreboenden. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Kommunen ska i den fysiska planeringen och ge-
nomförande av bostäder, infrastruktur och arbets-

platser verka för a   alla grupper i samhället ska få 
goda förutsä  ningar för a   bo och leva. De  a genom 
a   till exempel:

• Skapa förutsä  ningar för blandade bostäder för 
a   möta olika gruppers behov och resurser.

• Bygga infrastruktur med trygga passager för 
gång- och cykel och öka tillgängligheten för 
fotgängare och cyklister i och mellan orterna. 

• Arbeta för a   underlä  a pendling via kollektiv-
trafi k, gång- och cykel mellan hem och arbets-
plats. 

• Kartlägga vilka platser i kommunen som känns 
otrygga och verka för a   göra dessa tryggare 
genom t.ex. belysning, siktförbä  ring m.m. 

• Prioritera plogning och sandning av gång- och 
cykelvägar vintertid längs med viktiga stråk till 
arbetsplatser i den mån det fi nns sådana vägar. 

Föreningslivet har en central roll i arbetet med a   
skapa en meningsfull fritid. Medborgarnas in-
tressen och engagemang formar vilka aktiviteter 
och verksamheter som fi nns tillgängliga för olika 
åldersgrupper. Genom samverkan och dialog med 
föreningslivet kan kommunala resurser för kultur- 
och fritidsaktiviteter kanaliseras på e   sä   som ger 
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bästa möjliga utbyte för alla. En tillgänglig biblio-
teksverksamhet skapar förutsä  ningar för a   tillgo-
dose invånarnas behov av bildning, eget skapande 
och kreativa möten.

Kommunen kan genom sin planering också bidra till 
a   skapa förutsä  ningar för både föreningsdrivna 
och individuella aktiviteter genom a   prioritera rä   
anläggning på rä   plats. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt behoven av extra satsningar för a   ge 
människor med begränsade ekonomiska resurser 
eller funktionsvariationer möjlighet a   komma 
ut i naturen. Lä  illgänglig närnatur och enklare 
idro  sanläggningar, till exempel gräsplaner och 
promenadstråk, ska fi nnas i alla serviceorter.

Specialanläggningar kan inte fi nnas överallt, men 
ska kunna nås från alla orter med kollektivtrafi k. I 
Gimo fi nns förutsä  ningar för a   utveckla e   större 
sport- och fritidsområde i anslutning till gymnasiet 
och befi ntliga sportanläggningar. Gimo är med si   
läge mi   i kommunen lä   a   nå med buss. 

Kultur- och fritidsaktiviteter är tillväxtfaktorer. 
Genom a   erbjuda e   rikt utbud av kultur och upp-
levelser ökar möjligheterna a   locka nya invånare, 
investeringar och företag. De kulturella aktiviteterna 
kan bidra till a   marknadsföra kommunen. Kultu-
ren blir en dörröppnare. 

I samband med planläggning och andra viktiga 
beslut ska kommunen värna om a   det fi nns en bred 
representation av erfarenheter längs med proces-
serna för a   ge chans till påverkan och delaktighet. 
Medborgardialog ska vara en viktig del i arbetet 
och kommunen ska beakta a   mindre resursstarka 
grupper och minoriteter får göra sig hörd under 
dialogskedet. 

Barn och unga
I hela den kommunala verksamheten har kommu-
nen en skyldighet a   ta hänsyn till barnperspektivet. 
FN:s konvention om barnets rä  igheter antogs 1989 
och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i 
Sverige. Lagen innebär a   konventionens artiklar får 
högre status som svensk lag. Det åläggs e   större an-
svar på till exempel lokala myndigheter och besluts-
fa  are a   tillämpa barnkonventionen så a   den får 
e   större genomslag vid bedömningar och ärenden 
som berör barn. 

Konventionen slår bland annat fast a   barn ska 
räknas som fullvärdiga medborgare. Inget barn får 
diskrimineras och alla barn har rä   till utveckling. 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barn och varje barn har rä   a   

u  rycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Barn med fysiska eller psykiska funktions-
variationer har rä   till e   fullvärdigt och anständigt 
liv. Barn har rä   till lek, vila och fritid.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som ska lä-
sas som en helhet. Förenta Nationernas kommi  é för 
barnets rä  igheter har sammanfa  at barnkonventio-
nen i fyra grundprinciper, artikel 2, artikel 3, artikel 
6 samt artikel 12. Dessa grundprinciper är en del av 
kommunens policy, se under utvecklingsstrategier. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

I Östhammars kommun ska hela barnkonventionen 
och särskilt de fyra grundprinciperna genomsyra 
alla anställdas och förtroendevaldas utövande.

De fyra grundprinciperna är:

• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och 
har samma rä  igheter. Ingen får diskrimineras

• Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i för-
sta hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa

• Artikel 6: Barn har rä   till liv, överlevnad och 
utveckling
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• Artikel 12: Barn har rä   a   u  rycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn 
ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder 
och mognad.

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barn och varje barn har rä   a   
u  rycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Barn med fysiska eller psykiska funktions-
variationer har rä   till e   fullvärdigt och anständigt 
liv. Barn har rä   till lek, vila och fritid. Mer fi nns a   
läsa i: Policy samt riktlinjer för Östhammars kom-
muns arbete och beslut som påverkar barn.

All kommunal verksamhet ska analysera bar-
nets bästa i förhållande till beslut som direkt eller 
indirekt påverkar barn före beslutet fa  as. Beslutet 
ska alltid utföras i skenet av barnkonventionens 
fyra grundprinciper. De  a innebär a   beslut som 
påverkar barn ska föregås av en prövning av barnets 
bästa enligt kommunens policy. För a   underlä  a 
prövningen har kommunen tagit fram mallar och e   
utbildningsmaterial, som är fri   a   använda för alla 
medarbetare och politiker inom kommunen.

Alla barn och ungdomar i grundskoleåldern har 
skolplikt som också innebär rä   till utbildning. E   
viktigt kommunalt uppdrag är a   utveckla skol-
verksamhet och skolmiljöer på e   sä   som passar 

alla individer. Moderna och stimulerande lärmiljöer 
ska utvecklas för a   nå en ökad måluppfyllelse och 
en trygg och likvärdig skola och förskola. Arbetet 
ska bedrivas utifrån viktiga samhälleliga mål för 
jämställdhet, jämlikhet och integration. Tillgången 
till gymnasie- och vuxenutbildning har hög prioritet 
för a   stimulera unga människor till fortsa  a studier 
– en viktig framtidsfaktor.

Äldre över 65 år
Andelen 65-åringar och äldre uppgår i Östhammars 
kommun till ca 26 procent medan genomsni  et för 
riket är ca 23 procent (2016). Medelåldern i kommu-
nen är ca 45 år jämfört med rikets ca 43 år (2016).

Östhammars kommun har antagit en äldreplan för 
åren 2018-2022 som ligger till grund för arbetet med 
äldre i kommunen. Äldreplanen har som syfte a   
beskriva hur kommuninvånarna som är 65 år och 
äldre ska kunna leva e   go   liv – Det goda livet som 
äldre och fungerar som e   övergripande dokument 
för kommunens viljeinriktning och ambitioner i 
frågan.

Det goda livet innebär a   ta vara på de erfarenheter 
och kunskaper som förvärvats genom livet och a   

känna sig trygg, uppleva gemenskap och delaktig-
het i samhället. Alla ska kunna vara självständiga 
individer med möjlighet till a   göra egna val utifrån 
egna intressen, önskemål och behov.

Åldrandet är mycket individuellt och något gene-
rellt mönster existerar inte. Inte heller fi nns någon 
specifi k förmåga som försämras hos alla. De äldre i 
samhället är ingen enhetlig grupp. Det fi nns stora 
skillnader i behov, möjligheter och önskemål.

Det övergripande målet med äldreplanen är a   de 
äldre i Östhammars kommun ska uppleva ökad 
trygghet, ökat välbefi nnande och ökad delaktighet.

Äldreplan 2018-2022

http://www.osthammar.se/sv/dokument/riktlinjer/policy-och-riktlinjer-for-kommunens-arbete-och-beslut-som-paverkar-barn/
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/moteshandlingar/socialnamnd/sn_2017-09-27_bilaga-4.pdf
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UTVECKLINGSSTRATEGIER

• Se till a   det är enkelt a   komma i kontakt med 
kommunen.

• Tillse a   information från kommunen är lä  ill-
gänglig och lä   a   förstå.

• Säkerställa a   information fi nns på fl era olika 
språk.

• Underlä  a möjligheterna för invånarna a   ta del 
av digitala tjänster.

• Tillse a   en dialog skapas mellan nämnder 
och kommuninvånare inför genomgripande 
förändringar.

Jämställdhet
Människor ska ha möjlighet a   utvecklas uti-
från sina egna förhoppningar och inte styras och 
begränsas av stereotypa föreställningar om kön. 
Kön spelar roll och det är därför viktigt a   beakta 
jämställdhetsaspekter när vi ser på våra kommunala 
verksamheter, för a   kunna ge en jämställd med-
borgarservice och vara en drivkraft för e   jämställt 
samhälle. Det handlar om a   medvetandegöra och 
jämställa livsvillkoren för alla i vår kommun.

Trots framsteg på jämställdhetsområdet, existe-
rar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Sociala, 
politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter 
mellan könen lever kvar, till exempel i form av löne-
skillnader, politisk underrepresentation, skillnader i 
hälsa och skolresultat.

Ojämlikheterna beror på sociala konstruktioner 
som, med grunden i stereotypa föreställningar om 
kön, förekommer i familjelivet, utbildningen, kultu-
ren, media, arbetslivet och samhällsorganisationen. 
Det fi nns därför många områden där det är möjligt 
a   agera och genomföra förbä  ringar.

Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är 
kommunen en av de politiska nivåer som har bäst 
förutsä  ningar a   såväl bekämpa ojämställdhet som 
a   förhindra a   den blir bestående. Vi kan arbeta för 
e   samhälle som är både formellt och reellt jämställt.

Som arbetsgivare fi nns exempelvis möjlighet a   
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och som 
servicegivare har kommunen möjlighet a   erbjuda 
en jämställd samhällsservice som speglar individers 
behov oavse   kön. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Östhammars kommun har i sin strategi för jäm-

ställdhetsintegrering enats kring tre gemensamma 
utgångspunkter för arbetet med jämställdhet. Dessa 
är: 

1. Samhället är ojämställt,

2. Kvinnor och män har olika livsvillkor på grund 
av kön,

3. A   avskaff a stereotypa uppfa  ningar om kön och 
a   aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor är avgöran-
de för a   uppnå jämställdhet.

Fokus för jämställdhetsarbetet är kommunens samt-
liga verksamhetsområden med utgångspunkt i de 
befi ntliga prioriteringarna utifrån KF-mål, nämnd-
mål, verksamhetsplaner osv.

Arbetet ska ske genom a   relevanta nyckeltal och 
statistik ska presenteras könsuppdelad. När statis-
tiken visar a   kvinnors och mäns situationer skiljer 
sig åt i något avseende ska orsakerna till de  a ana-
lyseras, åtgärdas och rapporteras. Sannolikheten för 
a   de  a ger pluseff ekter för hela nyckeltalet är stort.

Genomfört arbete skall rapporteras i ordinarie 
verksamhetsberä  else inför årsredovisning. Kom-
munfullmäktige ansvarar årligen för uppföljning av 
genomfört arbete och den rapportering som kom-
munstyrelsen koordinerar och sammanfa  ar.
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Integration
Integration bygger på våra demokratiska värdering-
ar, det vill säga alla individers rä   a   delta i samhäl-

Krav på social hänsyn
Enligt plan- och bygglagen ska planeringen av 
mark och va  en främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhål-
landen.

Miljöbalkens portalparagraf innehåller också 
krav på socialt långsiktig och god hushållning 
med mark, va  en och den fysiska miljön. 

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden 
medverka i samhällsplaneringen vid utform-
ningen av bostadsområden, off entliga lokaler, 
kommunikationer med mera. 

let på lika villkor när det gäller bland annat utbild-
ning, arbete, kulturliv och fritid, oavse   etniskt 
ursprung och kulturell bakgrund. Det nationella 
målet för integrationspolitiken i Sverige är a   alla 
ska ha lika rä  igheter, skyldigheter och möjligheter.

I Östhammars kommun är utgångspunkten a   alla 
människor är en tillgång. Det är bara tillsammans 
som vi kan skapa e   inkluderande lokalsamhälle. 
En mångfald av bakgrunder och erfarenheter skapar 
en möjlighet a   bredda våra perspektiv och samlade 
kulturella och språkliga kompetenser. 

Inom många kommunala verksamheter, vid berörda 
myndigheter och inom det civila samhället pågår 
idag en rad olika initiativ på integrationsområdet i 
Östhammars kommun. Engagemang, projekt och 
aktiviteter har ökat i omfa  ning de senaste åren i 
och med det ökade fl yktingmo  agande som följde 
av Lag (2016:38) om mo  agande av vissa nyanlända 
invandrare för bosä  ning. Det är centralt a   kom-
munens intensifi erade samverkan med civilsamhäl-
let och den interna samverkan mellan kommunens 
verksamheter fortgår och betraktas som en naturlig 
del av ordinarie verksamhet.

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen, som 
har det huvudsakliga statliga ansvaret för indivi-
dens etablering de första två åren, är en förutsä  -

ning för fl era kommunala verksamheter. Därutöver 
förutsä  s en god och nära samverkan med bland 
andra Migrationsverket, Region Uppsala, Läns-
styrelsen Uppsala län, det lokala näringslivet och 
övriga kommuner i länet.

En god integration bidrar till individens, kommu-
nens och regionens utveckling.

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Kommunen ska i enlighet med den regionala över-
enskommelsen för Uppsala län 2019-2022 arbeta för 
a   både på egen hand samt samordna olika aktörer i 
arbetet med a   integrera och etablera nyanlända och 
asylsökande i kommunen. Tre områden som är extra 
viktiga inom de  a är: bosä  ning och mo  agande, 
arbete och utbildning samt hälsa. Östhammars 
kommun har också antagit en policy och strategi för 
integration som fastslår några gemensamma ställ-
ningstaganden för kommunen. Dessa är: 

• Öppenhet: Vi arbetar aktivt och proaktivt för e   
öppet och tolerant lokalsamhälle. 

• Engagemang: Vi arbetar engagerat för a   skapa 
e   lokalsamhälle som får alla invånare a   kän-
na sig välkomna i kommunen.

• Ansvar: Vi tar alla ansvar för integrationen i 
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Östhammars kommun och våra verksamheter 
berikas med nya kompetenser.

• Tillsammans: I samverkan över förvaltnings-, 
myndighets- och sektorsgränserna verkar vi 
varje dag för en långsiktigt hållbar integration. 

Social hänsyn
Detaljplaneläggning och prövning av bygglov 
ska främja en från social synpunkt god livs-
miljö. Den ska underlä  a för människor med  
funktionsvariationer (PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Tillgänglighetsfrågor ska beaktas vid pla-
nering av bebyggelse och infrastruktur.

Vid detaljplaneläggning ska:

• Allmänhetens tillgång till friluftsområ-
den främjas, och då särskilt tillgången till 
tätorts nära grönområden.

• Stor vikt läggas vid aspekter som kan 
ge barn, äldre och personer med funk-
tionsvariationer tillgång till en säker och 
stimulerande miljö, exempelvis lekplatser 
och säkra trafi k miljöer med separerade 
gång- och cykelstråk.

STRATEGIER I SAMMANFATTNING

• Utveckla tillgången på fritidsaktiviteter.

• Stö  a föreningsaktiviteter för olika 
åldersgrupper.

• Skapa förutsä  ningar för blandade bo-
endeformer för a   möta olika gruppers 
behov

• Öka tillgängligheten för människor med 
olika former av funktionsvariationer och 
begränsade ekonomiska resurser.

• Tillämpa e   barnperspektiv i den fysiska 
planeringen.

• Arbeta utifrån strategin om jämställd-
hetsintegrering.

• Ta till vara kultur och fritid som bidra-
gande tillväxtfaktorer.

• Arbeta utifrån lagar samt regionala och 
lokala mål och ställningstaganden för a   
stärka integreringen och etableringen av 
nyanlända och asylsökande i kommu-
nen.

Policy och strategi 
för integration i 
Östhammars kommun

https://www.osthammar.se/sv/dokument/policys/policy-och-strategi-for-integration-i-osthammars-kommun/
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IV.

HÄNSYN
RIKSINTRESSEN, VÄRDEN OCH ANDRA INTRESSEN
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Avvägningar
Den kommunala planeringen ska bidra till en god 
hushållning med olika resurser och ta hänsyn till 
både allmänna och enskilda intres sen. Områden 
som har betydelse för hela landet, så kallade riks-
intressen, är e   allmänt intresse som ska skyddas 
genom god planering. Plane ringen ska också bidra 
till a   miljöförhållandena blir säkra, hälsosamma 
och långsiktigt hållbara. 

Den här avdelningen av översiktsplanen redovi-
sar geografi ska avgränsning av olika riksintres sen, 
värden och kommunens intentioner när det gäller 
hänsyn och bevarande rubricerat Intentioner.

RIKSINTRESSEN

Riksintresseområden har normalt värderats som 
platser med stora bevarandevärda egenskaper. 
Områden som i kartan för den framtida mark- och 
va  enanvändningen föreslås för utveckling av olika 
slag har i största möjliga mån placerats på e   sådant 
sä   a   få konfl ikter med riksintressen uppstår. 

Riksintresset Högexploaterad kust från Arkösund 
till Forsmark är e   exempel på e   riksintresse som 
trots det ovanstående ofta hamnar i konfl ikt med ut-
vecklingsområden. De  a beror på den stora geogra-
fi ska utsträckningen som intresset berör. Konfl ikten 

hanteras främst genom a   utvecklingsområden 
förläggs till platser med redan befi ntlig infrastruk-
tur, för a   minimera externa miljöpåfrestningar som 
området kan ge upphov till.

SKYDDADE OMRÅDEN

Naturreservat, djur- och växtskyddsområden och 
områden med naturvårdsavtal är exempel på skyd-
dade områden. Det fi nns många skyddade områden 
i kommunen. Dessa värderas högt och i översikts-
planen anses skyddade områden inte vara lämpliga 
för exploatering.

VATTEN

I Östhammars kommun fi nns en lång kuststräcka 
och många va  endrag. Dessa värderas högt av kom-
munen. Utvecklingsområden för bostäder, industrier 
och verksamheter pekas därför inte ut i kustens 
absoluta närhet.

Många va  endrag i kommunen har dålig status en-
ligt miljökvalitetsnormerna (MKN) för va  en. Över-
siktsplanens påverkan på MKN för va  en beskrivs 
i översiktsplanens miljöbedömning i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). A   minimera 
negativ påverkan på MKN för va  en är också en 
anledning till a   översiktsplanen inte föreslår nyex-
ploatering i kustens absoluta närhet.

Dricksva  enförsörjningen i kommunen sker till 
största del genom grundva  enupptag, för såväl den 
enskilda va  enförsörjningen som den kommuna-

RIKSINTRESSEN SOM ÖSTHAMMARS 
KOMMUN BERÖRS AV

• Naturvård

• Friluftsliv

• Kulturmiljövård

• Natura 2000 : fågel- och habitatdirektivet

• Kust  och skärgårdsområde Arkösund till Forsmark

• Energiproduktion: vind

• Yrkesfi ske: hav och hamn

• Värdefulla ämnen och material

• Slutförvaring av använt kärnbränsle och avfall

• Totalförsvar

• Väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
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la. Markens magasineringsförmåga i Östhammars 
kommun är dock väldigt begränsad jämfört med 
resten av länet. Det dricksva  en vi kan ta upp i 
va  entäkterna är därför värdefull. Va  entäkterna  
skyddas bland annat genom e   antal va  enskydds-
områden. Ingen reservva  entäkt fi nns i kommunen. 

Va  enskyddsområdena är områden där inga 
bostäder eller industrier ska tillkomma enligt 
översiktsplanens karta för framtida mark- och 
va  enanvändning. De  a eftersom intressena som e   
va  enskyddsområde ska skydda - dricksva  enför-
sörjningen -  är e   allmänt intresse som i Östham-
mars kommun överstiger eventuella exploaterings-
intressen. De  a gäller i hela kommunen och för alla 
va  enskyddsområden.

MILJÖBEDÖMNING

Till översiktsplanen hör en miljöbedömning. Även 
om stor hänsyn visats till riksintressen, skyddade 
områden och andra allmänna och enskilda intres-
sen, så kommer e   genomförande av översikts-
planen medföra miljöpåverkan. De  a utreds och 
diskuteras i miljöbedömningen.

Till miljöbedömningen hör också en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB). MKB:n beskriver eff ekter 
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på miljön av de åtgärder i översiktsplanen som antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

För a   särskilja de  a kapitel från miljöbedömningen 
kan det sägas a   eff ekterna på miljön av e   genomför-
ande av översiktsplanen beskrivs i miljöbedömning-
en, medan hänsynen som visats för a   eff ekterna ska 
bli så små som möjligt beskrivs i de  a kapitel.

Gimodammen, ett riksintresseområde för kulturmiljövård.
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Riksintressen
Friluftsliv och kulturmiljö-
vård
Översiktsplanen tolkar dessa riksintressen som 
intressen av bevarandekaraktär - det vill säga a   det 
är positivt om områdena skyddas från exploatering. 
De fl esta områden som föreslås för utveckling av bo-
städer, industrier och verksamheter placeras därför 
utanför riksintressena.

FRILUFTSLIV

Med friluftsliv avses i de  a sammanhang vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbe-
fi nnande och naturupplevelser utan krav på tävling. 
Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora 
värden på grund av natur och kulturkvaliteter a   de 
är eller kan bli a  raktiva för besökare från hela eller 
en stor del av landet eller utlandet. När det gäller 
områden som är av riksintresse för friluftslivet 
spelar förutsä  ningarna för naturupplevelser och 
friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmän-
heten stor roll. Värderingen hänger samman med 
hur stort och ostört e   område är och om natur- och 
kulturföreteelserna är särskilt a  raktiva för en 
nationell publik, till exempel genom a   området har 
tilltalande utsiktspunkter och utfl yktsmål.

Två geografi ska områden för riksintresse friluftsliv 
fi nns i kommunen: Florarna och Finnsjön och Öre-
grund-Gräsö skärgård. Florarna och Finnsjön skyddas 
av e   naturreservat och är inte e   område som 
föreslås för utveckling eller förändring i översikts-
planen.

Värdebeskrivningen för riksintresset Öregrund-Grä-
sö skärgård uppger a   sådant som kan skada områ-
dets värden till exempel är kalavverkning och upp-
hörd hävd av kulturmarker. Även anläggandet av 
vindkraftverk, industrier och större bebyggelseom-
råden riskerar a   skada värdena. Översiktsplanen 
anger vissa utvecklingsområden inom riksintresset,
men föreslår ingen förändring som kan likställas 
med riskerna angivna i värdebeskrivningen. Värde-
na i riksintresset bedöms därför bli oförändrade.

KULTURMILJÖVÅRD

Riksintresse för kulturmiljövården är e   urval av 
miljöer som ska representera hela landets 10 000-åri-
ga historia, från stenålder till nutid. Områdena ska 
skyddas mot åtgärder som kan förstöra värdena. 
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövår-
den regleras i miljöbalken. Regler för tillämpning 
fi nns i plan- och bygglagen. Totalt fi nns 12 områden  
för riksintresset kulturmiljö inom kommunen.

Hela Österbybruk-Dannemora-området omfa  as av 
riksintresse för kulturmiljövården. U  ryck för riks-
intresset inkluderar gruvmiljöerna, samlad småbe-
byggelse, herrgården, bruksmiljöerna och gårdar på 
spridda platser inom riksintresset. Översiktsplanen 
föreslår fl ertalet utvecklingsområden inom riksin-
tresset. Ingen av områdena som pekas ut i översikts-
planen är inom eller i direkt anslutning till de indi-
viduella u  rycken som formuleras i riksintresset.

Övriga områden för riksintresse kulturmiljövård 
berörs inte av översiktsplanens föreslagna utveck-
lingsområden.

INTENTIONER

Riksintressen för kulturmiljövård och friluftsliv 
bidrar till a  raktionskraften och därmed möjlighe-
terna till utveckling i Östhammars kommun. Områ-
dena har betydelse för bygdens identitet, den sociala 
sammanhållningen och möjligheterna a   utveckla 
besöksnäringarna. Ambitionen är a   ta till vara och 
upprä  hålla dessa värden.

Riksintresset för friluftsliv ska ses som en resurs för 
kommunen och utvecklas för a   främja e   starkt fri-
luftsliv. Dessa friluftsvärden ska även tillgängligöras 
för allmänheten genom goda kommunikationer och 
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vandringsleder.

Fyra av riksintressena inom kulturmiljövård bidar 
på e   väsentligt sä   till profi l och karaktär i bruks-
orterna Gimo och Österbybruk och kuststäderna 
Öregrund och Östhammar. En restriktiv hållning 
ska tillämpas för ny bebyggelse i anslutning till 
dessa miljöer. Ambitionen är a   föra in varsamhets-
bestämmelser i nya detaljplaner och när detaljplaner  
ses över.

Kommande arbete med a   ta fram e   kulturmil-
jövårdsprogram, fördjupad översiktsplan/strategi 
för kustområdet kommer a   beakta behoven av 
avgränsningar och skyddsbestämmelser för kultur-
miljövärdena av såväl riks- som regionalt och lokalt 
intresse. Intentionen är a   aktuella bevarandevärden 
ska prioriteras vid lovgivning eller annan handlägg-
ning.
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Naturvård och Natura 2000
Riksintresse för naturvård och Natura 2000-områ-
den och regleras i miljöbalken 3-4 kap. och av EU:s 
Fågeldirektiv samt Art- och habitatdirektiv. Syftet är 
a   skydda områden mot åtgärder som påtagligt kan 
skada naturmiljön. Översiktsplanen tolkar dessa 
riksintressen som intressen av bevarandekaraktär - 
det vill säga a   det är positivt om områdena skyddas 
från exploatering.

Syftet med Natura 2000-områden är a   värna om 
naturtyper och livsmiljöer (så kallade habitat) för de 
arter som EU-länderna har kommit överens om är av 
gemensamt intresse för alla länder inom EU. Sverige 
måste se till a   de naturtyper, växter och djur som 
fi nns i utpekade områden fortsä  er ha en så kallad 
gynnsam bevarandestatus. Det innebär i stort se   
a   ”äng ska förbli äng”, a   ”naturskog ska fortsä  a 
vara naturskog” och a   de arter som fi nns där ska 
fortsä  a leva i livskraftiga bestånd. För alla Natura 
2000-områden fi nns en bevarandeplan. Planen be-
skriver området, med särskild tyngdpunkt på de ut-
valda naturtyperna och arterna, samt e   långsiktigt 
mål för området och tänkbara hot. För a   säkerställa 
naturvärden skyddas många Natura 2000-områden 
genom a   staten bildar naturreservat eller skriver 
avtal med markägare.

I Östhammars kommun fi nns 18 områden som 
särskilt utpekats som riksintresse för naturvård. 
Många Natura 2000-områden (totalt 36) ingår som 
delområden.

NATURVÅRD

Flertalet geografi ska områden för riksintresse natur-
vård fi nns i Östhammars kommun. Översiktsplanen 
föreslår utvecklingområden i e   av naturvårdsområ-
dena: Gräsö-Singöområdet.

Värdebeskrivningen för Gräsö-Singöområdet anger 
a  

områdets värden kan påverkas negativt om jordbruks-
driften upphör eller genom tillförsel av näringsämnen 
och gifter i anslutning till landskapselement, ängar 
och på naturbetesmarker eller genom igenväxning, 
odling av skog eller energigrödor på jordbruksmark, 
täkt, dikning, användandet av området som recepient, 
bebyggelse eller annan form av exploatering.

Bebyggelsen som föreslås i översiktsplanen är i liten 
exploateringsgrad och på platser som inte bedöms 
påverka landskapsvärdena negativt. Åker- och ängs-
mark förblir orörd.
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Riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövård
Områden som är av riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövården ska skyddas så a   deras 
värden inte skadas eller förstörs.

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid prövning av tillståndsansökningar 
och bygglov kontrollerar kommunen om 
e   riksintresse för friluftslivet och kultur-
miljövård berörs och kan påverkas på e   
betydande sä  . 

• Åtgärder som på e   betydande sä   
kan påverka miljöer av riksintresse ska 
konsekvensbeskrivas med avseende på 
områdets värden och karaktär. Möjliga 
alternativ ska undersökas.
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NATURA 2000: FÅGELDIREKTIVET

Fem områden fi nns i Östhammars kommun: e   om-
råde i Florarnas naturreservat och fyra områden på 
öar i skärgården. Ingen utveckling eller annan för-
ändring föreslås i översiktsplanen på dessa platser.

NATURA 2000: HABITATDIREKTIVET

Huvuddelen av områdena ligger i kustområdet och 
skärgården. Enstaka platser i kommunens västra 
och sydöstra delar ingår också. Florarnas naturreser-
vat ingår. Ingen utveckling eller annan förändring 
föreslås i översiktsplanen på dessa platser.

INTENTIONER

Riksintresseområden för naturvård innefa  ar 
värden som bidrar till rikedomen av naturmiljöer i 
Östhammars kommun. Ambitionen är a   ta till vara 
och upprä  hålla dessa värden, e   viktigt led i arbe-
tet med a   utveckla kommunen och uppfylla lokala 
och nationella miljömål. 

Flera riksintresseområden och Natura 2000- områ-
den är helt eller delvis skyddade som naturreservat. 
I dessa fall fi nns föreskrifter som reglerar skötsel 
och markanvändning på e   sä   som syftar till a   

Riksintresse för naturvård och Natura 2000
Områden som är av riksintresse för naturvård eller e   Natura 2000-område ska skyddas så a   dessa 
värden inte skadas eller förstörs (MB 2-3 kap., PBL 2 kap.). 

Detaljplaneläggning, tillståndsgivning eller andra åtgärder som på e   betydande sä   påverkar miljön 
i e   Natura 2000-område kräver tillstånd enligt miljöbalken. Det är länsstyrelsen som prövar om en 
åtgärd har betydande påverkan. Åtgärder kan tillåtas om områdets naturvärden även fortsa   får en 
gynnsam bevarandestatus. Åtgärder i eller utanför e   Natura 2000-område som kan riskera a   medföra 
betydande negativa konsekvenser för miljön i området tillåts inte (MB 1-3 kap., 6-7 kap., PBL 2 kap.). 

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid detaljplaneläggning och prövning av tillståndsansökningar och bygglov kontrollerar kommu-
nen om e   riksintresse för naturvård eller e   Natura 2000-område berörs.

• Åtgärder som på e   betydande sä   kan påverka miljön i riksintresset ska konsekvensbeskrivas med 
avseende på områdets värden och karaktär. Möjliga alternativ ska undersökas (se även sid 117).

• All typ av verksamhet som sker inom e   Natura 2000-område ska konsekvensbedömas. Verksam-
hetsutövaren ska själv bedöma om det fi nns risk för a   projektet kan skada naturmiljön och kräva 
tillstånd. Sökande rekommenderas a   använda områdets bevarandeplan som underlag. Länsstyrel-
sen kan ge y  erligare råd och information. För Natura 2000-områden gäller de  a även om detaljpla-
neläggningen i sig sker utanför området, men kan ge påverkan på arter eller livsmiljöer. E   Natura 
2000-område kan också vara skyddat med områdesskydd. Vid ny eller ändrad markanvändning 
krävs då dialog med och prövning av länsstyrelsen eller annan ansvarig myndighet (se även sid 
178-182).
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upprä  hålla värdena. De värdeområden för natur, 
fritid och kulturlandskap som redovisas i mark- och 
va  enanvändningskartan omfa  ar även Natura 
2000-områden och riksintresseområden för natur-
vård som saknar skydd. Alla åtgärder som kan på-
verka e   Natura 2000-område kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen. För a   utreda om åtgärder påverkar 
e   Natura 2000-område bör samråd alltid hållas 
med Länsstyrelsen i tidigt skede.

Intentionen är a   aktuella bevarandevärden ska 
prioriteras vid lovgivning eller annan handläggning 
av ärenden som kan påverka dessa områden, se 
sid 117. En restriktiv syn på ny bebyggelse gäller i 
riksintresset Gräsö-Singö, men undantag kan göras 
för allmänna anläggningar som har betydelse för 
turism och friluftsliv, se sid 108. 

Högexploaterad kust - Arkö-
sund till Forsmark
Riksintresset omfa  ar stora delar av kommunens 
östra delar. Hela havskusten och skärgården ingår. 
Hargshamn, Forsmark, Norrskedika, Öregrund och 
Östhammar ligger inom riksintresset.

Översiktsplanen föreslår fl ertalet utvecklingsom-
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råden inom riksintresset, koncentrerat till Östham-
mars och Öregrunds närhet. På grund av riksintres-
sets stora omfa  ning kan utvecklingsområdena för 
dessa orter inte placeras på sådant sä   a   områdena 
hamnar utanför riksintresset. Utveckling av befi nt-
liga tätorter bedöms dessutom vara förenligt med 
riksintressets intentioner, i och med a   utvecklingen 
med stor sannolikhet inte kommer innebära påtaglig 
skada på värdena i kustområdet som riksintresset 
ska skydda. Ingen utveckling föreslås i direkt anslut-
ning till själva kusten.

INTENTIONER

Tidigare lagstiftning gav kommunen e   ansvar för 
a   tydliggöra gränserna för riksintresset. Det har 
ske   genom beslut i Östhammars kommunfullmäk-
tige. Riksintresset har avgränsats som området öster 
om väg 76 när det gäller handläggning av ärenden 
om bygglov och detaljplan. En grov avgränsning 
redovisas i karta på sid 168. Värdena i riksintresset 
bidrar på e   väsentligt sä   till Östhammars kom-
muns a  raktionskraft.

Beteckningarna S och BT i mark- och va  enanvänd-
ningskartan redovisar områden för fortsa   bebyg-
gelseutveckling i befi ntliga tätorter och småorter 
inom riksintresseområdet. Utvecklingen ska ske 
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Riksintresse för Högexploaterad kust - Arkösund 
till Forsmark
Exploatering och andra ingrepp i miljön får bara komma till stånd om de kan genomföras utan 

att påtagligt skada natur- och kulturmiljövärdena i området. Begränsningar gäller för fritidsbe-

byggelse och för nytetablering av stora och miljöstörande industrianläggningar (MB 4 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Riksintresset har av Östhammars kommun tolkats som området öster om väg 76 när 
det gäller handläggning av ärenden om bygglov och detaljplan.

• Enstaka tillsko   av hus för delårsboende tillåts endast i anslutning till etablerade 
fritidshusområden och med särskilda villkor (se även sid 109-110).

• En fortsa   utbyggnad av tätorterna och tillkommande helårsbostäder på lands-
bygden är förenligt med riksintresset. Påverkan på natur- och kulturmiljövärden 
prövas vid handläggning av planer och bygglov (se även sid 117 och 165).

• Skärgårdsutveckling och etablering av allmänna anläggningar för turism och fri-
luftsliv kan bidra till a   upprä  hålla eller förstärka värdena i riksintresset. Even-
tuell påverkan på värdena i riksintresset ska utredas vid prövning av sådana nya 
verksamheter.

• Kustområdet ska generellt undantas från etablering av gruppstationer för vindkraft 
(se även sid 131).
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Energiproduktion, yrkesfi ske, 
värdefulla ämnen och materi-
al och slutförvaring av använt 
kärnbränsle och avfall
Översiktsplanens tolkning av dessa riksintressen 
är a   områdena som är av intresse lämpar sig för 
exploatering eller ianspråktagande av mark, för vis-
sa bestämda ändamål (det ändamål som respektive 
riksintresse åsyftar).

ENERGIPRODUKTION

Av riksintresse för energiproduktion är e   område 
i kommunen, utanför Forsmarks kust. Området är 
av typen energiproduktion: vind. Användningen av 
området för energiproduktion överensstämmer med 
förslagen i översiktsplanens karta för framtida mark- 
och va  enanvändning.

Intentioner:
Riksintresse för vindbruk ska enligt kommunens 
uppfa  ning underordnas riksintresset i kust- och 
skärgårdsområdet och även närliggande riksintresse 
för naturvård. I området fi nns en av de tätaste hav-

sörnsstammarna i Sverige.

YRKESFISKE: HAV

Hela kuststräckan i Östhammars kommun är utpe-
kad som e   riksintresseområde för yrkesfi sket, och 
är en del av riksintresseområdet Bo  enhavet. Inga 
insjöområden ingår. Fisket karaktäriseras av e   små-
skaligt kustfi ske efter strömming, sik, lax, abborre, 
gös och gädda. 

Intentioner:
Omfa  ningen av yrkesfi sket i Östhammars kom-
mun är begränsat men har betydelse för skärgårds-
utvecklingen. År 2021 fanns i Östhammars kommun 
20 registrerade båtar för yrkesfi ske och tio personer 
med yrkesfi skarlicens. 

Kommunens uppfa  ning är a   skalan på yrkesfi s-
ket inte innebär någon konfl ikt med riksintresse 
högexploaterad kust eller Gräsö-Singö. Närvaron av 
yrkesfi skare bidrar till en levande skärgård och a   
många av skärgårdens natur- och kulturmiljövärden 
kan upprä  hållas. Planerade aktiviteter för a   höja 
den ekologiska statusen i innerskärgården kan bidra 
till a   upprä  hålla områdets funktion för yrkesfi ske.
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med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden och 
möjligheterna a   skapa hållbara system för va  en- 
och avloppsshantering, se sid 43-45 samt 104-105.

Det ska även fi nnas möjlighet till fortsa   bebyggel-
seutveckling på landsbygden inom riksintresseom-
rådet. Förutsä  ningar och villkor redovisas på sid 
108. Utvecklingen ska i första hand ske i anslutning 
till befi ntliga bebyggelsegrupper, med hänsyn till 
natur- och kulturmiljövärden och möjligheterna a   
ordna hållbara system för va  en- och avloppsförsörj-
ning. Endast enstaka komple  eringar av fritidsbe-
byggelse kommer a   tillåtas. Förutsä  ningar och 
villkor redovisas på sid 108. 

Fortsa   utveckling kommer a   tillåtas i befi ntliga 
områden för störande verksamheter kring Fors-
marks kärnkraftverk och hamnen i Hargshamn, i 
områden som avgränsats med beteckningen VI i 
kartan över framtida mark- och va  enanvändning, 
se även sid 42. Eventuell påverkan på natur- och 
kulturmiljövärdena i riksintresseområdet ska alltid 
utredas och konsekvensbedömas för tillkommande 
verksamheter.
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YRKESFISKE: HAMN

En hamn i kommunen är av riksintresse för yrkes-
fi sket: Öregrunds hamn. Hamnen bedöms kunna 
användas på samma sä   i framtiden och påverkas 
inte av översiktsplanens förslag för framtida mark- 
och va  enanvändning.

Intentioner:
I Öregrunds hamn har e   kajområde reserverats för 
fi skebåtar som fortsa   ska möjliggöra yrkesfi ske i 
Östhammars kommun.

VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MATERIAL

E   område runt Dannemora är utse   till riksintresse 
på grund av fyndigheter av jänmalm och sulfi d-
malm.

Dannemora gruva har tidigare varit i drift och 
utvunnit material i området. Nu är gruvan nedlagd 
på grund av ekonomiska svårigheter, inte på grund 
av a   fyndigheterna är u  ömda. Intentioner på a   
gruvan kommer öppnas igen fi nns.

Intentioner:
Östhammars kommun har en positiv inställning till 
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utvinning av mineral i riksintresse för värdefulla 
ämnen vid Dannemora och ser det som angeläget 
a   möjligheterna till brytning bibehålls. Området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, men 
intresset av a   utvinna mineral har överordnats 
kulturmiljöintressena i område VI vid Dannemora: 
område för utveckling av omgivnings påverkande 
verksamhet.

Intresse av drift vid Dannemora gruvor stärker am-
bitionen a   bibehålla möjligheterna a   använda och 
utveckla järnvägen av riksintresse mellan Österby-
bruk och Hargshamn.

SLUTFÖRVARING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE 
OCH AVFALL

Riksintresset syftar till a   identifi era platser som 
kan komma a   beröras av eventuella slutförvars 
anläggningar ovan och under jord, för förbindel-
setunnlar där emellan samt för infrastruktur i 
anslutning till djupförvaret. I Östhammars kommun 
fi nns e   sådant område runt Forsmarks kärnkraft-
verk. Ingen annan användning föreslås i översikts-
planen på denna plats.
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Intentioner:
Östhammars kommun har en positiv inställning till 
slutförvaring av radioaktivt avfall i Forsmark och ser 
det som angeläget a   få till en lösning för hantering 
av den svenska kärnkraftsindustrins radioaktiva av-
fall. Området har av prövande myndigheter anse  s 
vara lämpligt område för slutförvaring av radioak-
tivt avfall.
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Totalförsvar
I Östhammars kommun har totalförsvaret fyra geo-
grafi skt bestämda riksintressen:

STOPPOMRÅDE FÖR HÖGA OBJEKT

De sydvästra delarna av kommunen berörs av stop-
pområdet. Syftet med stoppområdet är a   inga höga 
objekt ska uppföras inom området. Defi nitionen på 
höga objekt är alla objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse och alla objekt högre än 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Uppförs 
sådana objekt inom stoppområdet uppstår påtaglig 
skada på riksintresset.

Stoppområdet infi nner sig på grund av närheten till 
Uppsalas övningsfl ygplats i Ärna, Uppsala kom-
mun.

I Östhammars kommun ligger bland annat Alunda 
och Österbybruk inom stoppområdet. Översikts-
planen förelår fl era utvecklingsområden på dessa 
platser. För alla utvecklingsområden som berörs ges 
riktlinjen a   inga höga objekt ska uppföras inom 
området. Påtaglig skada på riksintresset bedöms 
därför kunna undvikas.

INFLUENSOMRÅDE FÖR LUFTRUM

De sydvästra delarna av kommunen berörs av 
infl uensområdet. Infl uensområdet infi nner sig på 
grund av närheten till Uppsalas övningsfl ygplats i 
Ärna, Uppsala kommun. Syftet är detsamma som 
för stoppområdet för höga objekt, med skillnaden 
a   höga objekt inte alltid medför påtaglig skada på 
riksintresset.

Geografi skt se   är infl uensområdet lite större än 
stoppområdet för höga objekt. I Östhammars kom-
mun ligger Alunda, Österbybruk och Gimo inom 
området. Utvecklingsområden inom infl uensområ-
det har riktlinjen a   inga höga objekt ska uppföras.

INFLUENSOMRÅDE FÖR RIKSINTRESSE

Rotens skjutfält i Norrtälje kommun är av riksintres-
se. Skjutfältets påverkansområde för buller eller an-
nan risk befi nner sig delvis i Östhammars kommun. 
Syftet med påverkansområdet är a   förhindra ny, 
alternativt större förändringar av befi ntlig, stör-
ningskänslig bebyggelse. Dessutom bör friluftsliv 
inte uppmuntras inom området.

OMRÅDE MED SÄRSKILT BEHOV AV HINDER-
FRIHET

I Norrtälje kommun fi nns fl era skjutfält av riks-
intresse vars påverkansområden sträcker sig in i 
Östhammars kommun. Påverkansområden av typen 
särskilt behov av hinderfrihet förekommer på e   ställe i 
Östhammars kommun. Inom området får inga höga 
objekt uppföras.

INTENTIONER

Hela kommunen och hela landet är samrådsområde 
för höga objekt. Därför bör Försvarsmakten kon-
taktas tidigt i plan- och bygglovsärenden för höga 
anläggningar, exempelvis master och vindkraftverk. 
Länsstyrelsen bevakar statens/Försvarsmaktens in-
tressen inom dessa samrådsområden vid eventuella 
va  en- och markanvändningskonfl ikter.

IV  •  HÄNSYN
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Riksintresse totalförsvar
Mark- och vattenområde av betydelse för totalför-

svaret ska skyddas mot åtgärder som motverkar 

totalförsvarets intressen (MB 2-3 kap.). 

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Plan- och byggärenden som rör infl uens-
område för Rotens skjutfät remi  eras till 
Försvarsmakten.

• Samråd med Försvarsmakten och Luft-
fartsverket ska ske i e   tidigt skede för 
plan- och bygglovsärenden som rör objekt 
högre än 20 meter på landsbygd och högre 
än 45 meter i tätort.
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fl ödesökning till följd av en generell befolkningsök-
ning i kommunen.

Längs den del av väg 292 som är av riksintresse 
föreslår översiktsplanen e   utvecklingsområde som 
skulle kunna påverka vägens funktion om området 
byggs ut. I de  a utvecklingsområde föreslås det a   
befi ntliga utfarter används för a   minimera påver-
kan på riksintresest.

Intentioner:
Utveckling för väg 288 som kollektivtrafi kstråk ska 
ske kontinuerligt med minimal påverkan på riksin-
tressena.

JÄRNVÄG

Ostkustbanan är av riksintresse och passerar på en 
liten del av sträckan genom Östhammars kommun. 
Inga stationer eller stopp fi nns inom kommunen. 
Ingen utveckling eller annan förändring föreslås i 
översiktsplanen i närheten av denna sträcka.

Merparten av Hargshamnsbanan befi nner sig i Öst-
hammars kommun och är av riksintresse. Järnvägen 
går mellan Örbyhus (ansluter till Ostkustbanan i 
Tierps kommun) och Hargshamn, och fortsä  er 
sedan åt andra hållet till Hallstavik (Norrtälje kom-

mun).

Hargshamnsbanan passerar Hargshamn, Gimo och 
Österbybruk. Flera utvecklingsområden föreslås på 
dessa platser, däremot är inget utvecklingsområde 
i direkt anslutning till järnvägen och dess funktion 
bedöms därför bli opåverkad. 

Intentioner:
Möjligheten a   via Hargshamnsbanan koppla sam-
man sjötransporter med järnvägstransporter är ock-
så betydelsefull. Kommunen har dessutom förhopp-
ningar om a   järnvägen på sikt ska kunna utny  jas 
för persontrafi k. Dessa faktorer gör det angeläget a   
värna och möjliggöra en fortsa   användning av järn-
vägssträckningen. Ambitionen är a   upprä  hålla en 
skyddszon runt järnvägen för a   förebygga risk för 
intressekonfl ikter och miljöstörningar (se sid 193).

LUFTFART

Ingen fl ygplats av riksintresse fi nns i Östhammars 
kommun. Två fl ygplatser utanför kommunen, Upp-
sala och Arlanda, har dock varsi   infl uensområde 
som båda ligger delvis inom Östhammars kommun. 
Infl uensområdena är så kallade MSA-ytor (Mini-
mum Sector Altitude).

Väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart
Trafi kverket bedömer vilka anläggningar av de  a 
slag som är riksintressen. I Östhammars kommun 
fi nns det vägar, järnvägar, hamnar och farleder av 
riksintresse. Ingen fl ygplats av riksintresse fi nns, 
men infl uensområdet för Uppsala och Arlanda 
fl ygplatser (som är av riksintresse) sträcker sig in i 
kommunen. 

VÄG

En vägsträcka är av riksintresse i Östhammars 
kommun: mellan E4 (Uppsala kommun) och Hargs-
hamn. Vägsträckan går mellan Hargshamn och 
Gimo på väg 292, och mellan Gimo och E4 på väg 
288. Vägsträckan är av riksintresse eftersom den 
utgör en anslutning till en hamn som är av riksin-
tresse (Hargshamn).

Väg 288 har på den delen av sträckan som är av 
riksintresse och är inom Östhammars kommun ny-
ligen byggts om till en säkrare väg. Längs sträckan 
planeras inga y  erligare förändringar vid sidan eller 
på vägen som skulle kunna påverka funktionen eller 
framkomligheten på vägen, undantaget en eventuell 
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Inom en MSA-yta kan fl ygplan börja sin nedstigning 
mot fl ygplatsen. Därför ska ytan hållas fri från hin-
der som kan ha en negativ påverkan på fl ygtrafi ken. 
Generellt se   menar Trafi kverket a   objekt högre än 
20 meter kan komma a   påverka fl ygtrafi ken.

Intentioner:
De utvecklingsområden som översiktsplanen före-
slår inom de två MSA-områdena har riktlinjen a   
inga höga objekt ska uppföras. 

SJÖFART

Två hamnar i kommunen är av riksintresse: Fors-
marks kärnkrafthamn och Hargshamns allmänna 
hamn. Ingen utveckling eller annan förändring före-
slås i översiktsplanen i hamnarnas direkta närhet.

E   antal farleder i Östhammars kommun är utpe-
kade som riksintressen. De leder dels till hamnarna 
av riksintresse, men det fi nns också e   stort stråk 
öster om Gräsö där mycket sjötrafi k passerar genom 
Ålands hav på väg mellan norra och södra Öster-
sjön. 
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Intentioner:
Ingen utveckling bör ske som riskerar a   påverka 
riksintresset på e   negativt sä  . Riksintresset ska 
prioriteras där de sammanfaller med andra allmän-
na intressen. 
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Skyddade områden

SKYDDADE OMRÅDEN SOM 

ÖSTHAMMARS KOMMUN BERÖRS AV

• Naturminne

• Naturreservat

• Vattenskyddsområde

• Djur- och växtskyddsområde

• Skogligt biotopskyddsområde

• Landskapsbildsskyddsområde

• Naturvårdsavtal

• Tillträdesförbud

• Nyckelbiotoper

I Östhammars kommun fi nns e   stort antal områ-
den som är skyddade enligt miljöbalken. Många av 
dessa områden är viktiga resurser för både frilufts-
livet och naturturismen och ska ses som en tillgång 
för kommunens invånare. Områdena ska tas i beakt-
ning i framtida planering och vägas mot komunala 
intressen. 

gamla ekar, jä  eträd eller fl y  block. Många gånger 
gäller lagskyddet också området närmast runt själva 
naturminnet. Idag beslutas mycket sällan om nya 
naturminnen. 

I Östhammars kommun fi nns sex naturminnen och 
alla är träd (ekar och tallar) som är stora, märkliga 
eller förknippade med berä  elser och sägner. För 
varje naturminne fi nns en beskrivning av dess 
naturvärden.

NATURMINNEN I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Kleveken, Olands häradsallmänning

Jättetall öster om Gisslaren

Ek vid Gisselby

Tall sydost om Forsmark

Länsmanseken

Tall vid Mårtensboda

NATURRESERVAT

E   mark- eller va  enområden får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat om det 
behövs för a   bevara eller nyskapa biologisk mång-
fald, vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer eller 
tillgodose behov av områden för friluftsliv (MB 7 
kap. 4-9 §). 

E   beslut om naturreservat innehåller föreskrifter 
och en skötselplan. Vilka föreskrifter som gäller be-
ror på områdets karaktär och vilka värden som ska 
skyddas. Skötselplanen beskriver hur området ska 
skötas för a   syftet med reservatet ska uppnås. 

Alla naturreservat i kommunen är bildade av 
Länsstyrelsen, många för skydd av både natur- och 
friluftsvärden. De fl esta sköts av Länsstyrelsen. 
Några av reservaten förvaltas av Upplandsstiftelsen 
och två av Östhammars kommun och Upplandsstif-
telsen i samverkan (Aspbo och Gräsö gård). 

I Östhammars kommun fi nns för närvarande 42 
naturreservat. 

REGLER FÖR NATURMINNEN

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva 

verksamheter som kan skada ett naturminne. Un-

dantag och dispens kan sökas hos länsstyrelsen och 

kan bara lämnas om naturminnet inte skadas (MB 

7 kap.). 

NATURMINNE

E   särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne om det 
behöver skyddas eller vårdas särskilt (MB 7 kap. 10 
§). Naturminnen är ofta enstaka objekt, till exempel 
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NATURRESERVAT I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Andersby ängsbackar - hälsning från förr
Aspbo - mer än bara bad
Bruksbystan - gamla slå  ermarker
Edskärret - en kalkrik värld
Ekbäcken - naturskog med glupar
Fagerön - blommande innerskärgård
Florarna - storslagen tystnad
Granliden - svamparnas förlovade land
Grillskäret - i vågornas värld
Grundsjön - myllrande myrmarker
Gräsö gård - mellan hav och äng
Gräsö östra skärgård - sol, vind och va  en
Hargs tallpark - brukspatronens tallar
Havsvik - där vägen slutar och havet tar vid
Holmskaten - kalkbarrskog med botaniska överrask-
ningar
Hovön-Alnön - genuin innerskärgård
Högbergsmossen - från kulturmark till vild skog
Högbådan - en dag vid havet
Idekvistmyren - krypande åldringar
Idön - skärgårdsbönders arv
Kallriga - i grunda va  en
Kodödkärret - fristad för många
Lyssnarberget - cinnoberbaggens hemvist
Länsö - rikkärr och fåglar

Mässmyrfallet - kolbo  en och glupar
Norrboda-Jomale - strandängar och skogsbete
Norrboda-Ugglan - historisk skärgårdsskog
Skaten-Rångsen - inner- och y  erskärgård
Skräddarmossen - isräffl  or och krumma tallar
Slätön-Medholma - strandhugg i skärgården
Snöbo  enkärret - liten men viktig pusselbit
Svanhusskogen - stora skogar och kulturhistoria
Valkrör - bland baggar och bär
Vamsta - violgubbens marker
Vidöknen - lövrik skog och blockrik mark
Ånö - under tall och gran
Örskär - utpost mot havet
Östra Tvärnö - en roslagspärla
Marka-Sandika - kalkrik barrskog med gamla granar
Norrboda-Kråkan - skärgårdsskog med riktigt gamla 
träd
Tuskösundet - kalkrika barrskogar i kustmiljö
Öster-Mörtarö - havsstrandängar, hagmarker och 
hamlade träd

REGLER FÖR NATURRESERVAT

Alla åtgärder inom ett naturreservat som inte följer 

reservatsföreskrifterna kräver ansökan om dispens 

från länsstyrelsen. För att dispens ska kunna lämnas 

krävs särskilda skäl och att intrånget kompenseras i 

eller utanför reservatet (om det är möjligt). Åtgär-

den får inte äventyra syftet med reservatet (MB 7 

kap.).

VATTENSKYDDSOMRÅDE

Alla va  enskyddsområden i Östhammars kommun 
har som syfte a   skydda en va  entäkt.

Områden som föreslås för olika typer av exploate-
ring har i översiktsplanen i första hand placerats 
utanför va  enskyddsområden, för a   skydda vat-
tentäkterna. Inom va  enskyddsområdena föreslås 
därför inga nya utvecklingsområden för bostäder 
eller industri. I Börstils va  enskyddsområde föreslås 
däremot två korridorer för infrastrukturobjekt. I 
respektive korridors objektbeskrivning (kapitel III) 
ges riktlinjen a   stor hänsyn ska tas på de delar som 
omfa  as av va  enskyddsområdet. Det är till exem-
pel viktigt a   avrinning från vägytor inte infi ltreras 
utan a   först renas eller åtminstone fördröjs. 

IV  •  HÄNSYN
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REGLER FÖR DJUR- OCH 

VÄXTSKYDDSOMRÅDEN

Tillfälliga verksamheter inom djur- och växt-skydds-

områden under skyddstid kräver dispens från tillträ-

desförbudet. Dispens söks hos länsstyrelsen (MB 7 

kap.).

För a   skydda va  entäkter kan va  enskyddsområ-
den inrä  as med restriktioner (va  enskyddsföre-
skrifter) för vad som får göras. Knappt hälften av 
va  entäkterna i kommunen är skyddade genom 
va  enskyddsområde och för fl era va  entäkter fi nns 
behov av revidering av befi ntligt va  enskyddsområ-
de och tillhörande va  enskyddsföreskrifter. Gäst-
rike Va  en arbetar övergripande med a   ta fram 
strategi och prioritering för inrä  ande och revide-
ring av va  enskyddsområden generellt i koncernen 
och för alla bolag.

DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN

Om det behövs e   särskilt skydd för djur- eller 
växtarter inom e   område får länsstyrelsen eller 
en kommun besluta om särskilda föreskrifter som 
inskränker rä  en till jakt eller fi ske eller allmänhe-
tens eller markägarens rä   a   uppehålla sig inom 
området (MB 7 kap. 12 §).

Denna skyddsform används när syftet är begränsat i 
tid och rum, till exempel för a   skydda enstaka djur- 
eller växtarter under viss tid på året. Det vanligaste 
är a   skydda fåglar under deras häckningstid. 

I Östhammars kommun fi nns totalt 18 fågel- och 
sälskyddsområden.

GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Exempel på livsmiljöer med generellt biotopskydd är 
alléer och pilevallar, samt småva  en, våtmarker, od-
lingsrösen, stenmurar, källor med våtmark och åker-
holmar som ligger i anslutning till jordbruksmark. 
Det är förbjudet a   ta bort eller skada dessa miljöer, 
oavse   om de innehåller hotade arter eller ej. Ofta 
är de ganska små. Exempel på skadliga åtgärder är 
grävning, schaktning, markbearbetning, avverkning 
av alléträd, deponering av jord, avfall eller gödsel 
och kulvertering av öppna diken.

Denna typ av områden fi nns inte redovisade på 
något kartmaterial. I Östhammars kommun fi nns 
hundratals områden. Det går a   få ekonomisk kom-
pensation för a   sköta biotoper inom det generella 
biotopskyddet. Stödet söks via Länsstyrelsen.

REGLER FÖR BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedri-

va verksamheter som kan skada naturmiljön i ett 

biotopskyddsområde. Dispens för åtgärder i ett 

område med generellt biotopskydd eller ett  bio-

topskyddsområde bildat av länsstyrelsen söks hos 

länsstyrelsen. Dispens för åtgärder i biotopskydd 

bildade av Skogsstyrelsen söks hos Skogsstyrelsen. 

Dispens kan bara lämnas om naturmiljön inte ska-

das. I andra hand kan kompensationsåtgärder över-

vägas (MB 7 kap.).

SKOGLIGT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Skogsstyrelsen kan inrä  a biotopskydd på skogs-
mark, för brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalk-
barrskogar och äldre skogsbeten. Alla åtgärder som 
kan skada naturvärdena är förbjudna. Markägaren 
får ersä  ning när e   biotopskyddsområde inrä  as. 
Ersä  ningen ska motsvara den minskning i mark-
nadsvärde som beslutet innebär, med e   tillägg på 
25 procent. Biotopskyddsområden är vanligen 2-10 
hektar, men kan vara upp till cirka 20 hektar. 

I Östhammars kommun fi nns e   stort antal bio-
topskyddsområden på skogsmark.
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LANDSKAPSBILDSSKYDD I ÖSTHAM-
MARS KOMMUN

• Börstils kyrka

• Forsmarks kyrka

• Gräsö kyrka

• Hargs kyrka

• Valö kyrka

• Hökhuvuds kyrka

• Dannemorasjön

• Område vid Österbybruk, Dannemora

• Område vid Öregrund och Östhammar (skärgår-

den och havet)

REGLER FÖR LANDSKAPSBILDSSKYDDS-
OMRÅDE

Tillstånd för åtgärder som kan påverka landskapska-

raktären i ett område med landskapsbildsskydd ska 

alltid sökas hos länsstyrelsen..

IV  •  HÄNSYN

Länsstyrelsen kan inrä  a biotopskydd för områden 
eller livsmiljöer som inte ligger i  skogen, exempelvis 
rik- och kalkkärr, naturliga ängar och naturbetes-
marker, naturliga bäckfåror och ras- eller bergbran-
ter. För närvarande fi nns inga sådana biotopskydds-
områden i Uppsala län.

LANDSKAPSBILDSSKYDDSOMRÅDE

Vissa områden omfa  as av skydd för landskapsbil-
den enligt den tidigare naturvårdslagen (NVL, 19 
§). Syftet är a   skydda områdena från tillkommande 
bebyggelse eller andra förändringar, som på e   
västentligt sä   kan skada upplevelsen av området. 
Skyddsbestämmelserna gäller fortsa   enligt lag 
1998:811 om införande av miljöbalken. I Östham-
mars kommun fi nns nio utpekade områden med 
skydd för landskapsbilden.

SKYDDADE KULTURVÄRDEN

Alla fornlämningar, kyrkor och kyrkomiljöer skyd-
das av kulturmiljölagen (KML 2-4 kap.). Skyddet för 
fornlämningar gäller även när tidigare inte kända 
fornlämningar påträff as. De som är kända fi nns 
registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesre-
gister. Byggnader eller kulturmiljöer som bedöms 
ha e   särskilt högt kulturhistoriskt värde kan skyd-
das genom a   förklaras som byggnadsminnen (KML 
3 kap.). Statliga byggnadsminnen kan inrä  as med 
stöd av förordning 1988:1229 om statliga byggnads-

Hargs kyrka, ett område med landskapsbildsskydd
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minnen. I Östhammars kommun fi nns två statliga 
byggnadsminnen, Djurstens och Örskärs fyrplatser.

BYGGNADSMINNEN I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Blåbandslokalen i Söderby

Forsmarks bruk, fl era byggnader

Gimo bruk, fl era byggnader och miljön kring Bruksgatan

Gruvarbetartorpet Gryttjom i Dannemora

Gruvlaven vid Dannemora gruvor

Gården Granbo

Nordschaktlaven vid Dannemora gruvor

Norra maskin vid Dannemora gruvor

Triewalds maskinhus vid Dannemora gruvor

Österby bruk, fl era byggnader

STATLIGA BYGGNADSMINNEN 

Djurstens fyrplats

Örskärs fyrplats

REGLER FÖR SKYDDADE KULTURVÄR-
DEN

Fornlämningar, kyrkor, kyrkomiljöer och byggnads-

minnen får inte förändras, tas bort eller skadas. För 

att genomföra åtgärder som kan påverka skyddade 

objekt krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen (KML 

2-4 kap.). 
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Naturvårdsavtal, tillträdes-
förbud, nyckelbiotoper, art-
skydd och kulturvärden
NATURVÅRDSAVTAL

Naturvårdsavtal tecknas mellan markägare och 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Skogssty-
relsen. Avtalen skrivs för a   skydda värdefulla 
biotoper.

I Östhammars kommun fi nns e   avtal som tecknats 
mellan markägare och Länsstyrelsen. Området lig-
ger vid Storgyllingen i kommunens sydöstra delar. 
Syftet är a   skydda asknät  ärilen. Ingen utveckling 
eller annan förändring föreslås i översiktsplanen 
inom de  a område.

Avtal som tecknats mellan markägare och Skogssty-
relsen är fl er till antalet. Avtalen tecknas med olika 
syften och på olika naturtyper. Skogsbete kan skapa 
en typ av bitop som är skyddsvärd. Flera avtal av 
den typen har tecknats inom kommunen. 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Flertalet öar i skärgården har tillträdesförbud under 
begränsade tider under året. Syftet är a   skydda 

fågel- och sälpopulationer. Ingen utveckling eller 
annan förändring föreslås i översiktsplanen inom 
dessa områden.

NYCKELBIOTOPER

Områdena ligger i skogen på platser med värdefulla 
biotoper. I områdena kan det fi nnas livsmiljöer för 
hotade eller rödlistade arter som inte får skadas. 
Innan eventuella åtgärder genomförs i områdena 
ska det anmälas för samråd till Skogsstyrelsen om 
det rör skogsbruksåtgärder. För andra åtgärder som 
riskerar a   påverka en nyckelbiotop ska samråd 
hållas med Länsstyrelsen.

FORSMARKS EKOPARK

En ekopark är e   större sammanhängande landskap 
med stora ekologiska värden. Varje ekopark har en 
särskild skötselplan. Till skillnad från e   naturreser-
vat, som ofta förvaltas av en länsstyrelse, kommun 
eller stiftelse, förvaltas ekoparken av e   skogsägan-
de företag, vanligtvis statliga Sveaskog. I en ekopark 
bedrivs skogsbruk i begränsad omfa  ning, men 
med högre naturhänsyn och anpassat till ekopar-
kens särskilda natur- och kulturvärden. Grunden för 
ekoparkerna är e   formellt avtal mellan Sveaskog 

och Skogsstyrelsen.

ARTSKYDD

Särskilt utpekade arter som ska skyddas 
(inklusive svenska fridlysta arter) behandlas i Art-
skyddsförordningen (SFS 2007:845). Förordningen 
omfa  ar stora delar av bestämmelserna i EU:s fågel-
direktiv och habitatdirektiv. Svenska och internatio-
nellt hotade arter enligt kraven i EU:s habitatdirektiv 
fi nns listade i bilaga 1 till förordningen. Svenska 
arter som har fridlysts av Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna fi nns listade i bilaga 2. 

Förordning om fi sket, förordningen om va  enbruket 
och fi skerinäringen, jaktförordningen och miljöbal-
kens 7 och 8 kap. innehåller också regler till skydd 
av växter och djur. 

Vid detaljplaneläggning ska eventuell påverkan 
på skyddade arter utredas. Det är därför viktigt a   
redan i e   tidigt skede av planeringsprocessen klar-
göra om exploateringen kan påverka livsmiljöer för 
skyddsvärda eller hotade arter. 

Om livsmiljöer för skyddade arter berörs ska förut-
sä  ningarna för dispens utredas innan en explo-
atering. Länsstyrelsen får meddela dispens enligt 
artskyddsförordningen. Om förebyggande åtgärder 
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REGLER FÖR ARTSKYDD

Vid detaljplaneläggning och större infrastrukturpro-

jekt ska i ett tidigt skede utredas om, och i så fall 

hur, skyddade arter kan påverkas.

I första hand ska en plan eller annan åtgärd utfor-

mas så att skyddade arter inte berörs. 

Om växter eller djur som är artskyddade berörs 

av en plan krävs dispensansökan eller samråd med 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan besluta om dispens 

om det inte fi nns någon annan lämplig lösning och 

bedömningen är att arten inte påverkas negativt. 

kan vidtas så a   arten även på lång sikt kommer 
a   kunna leva go   i sin miljö kan ärendet i stället 
hanteras som e   samråd enligt miljöbalken 12 kap. 6 
§. Även de  a samråd görs med länsstyrelsen.

Det går a   skydda mark och växtlighet i detaljpla-
ner, eller genom områdesbestämmelser. Bestämmel-
serna anger vad som gäller för mark- och va  enan-
vändningen på platsen. 

Om särskilda markbestämmelser gäller måste den 
som vill göra förändringar på tomt eller allmän plats 
ansöka om marklov hos kommunen. Schaktning, 
avverkning eller plantering är exempel på åtgärder 
som ofta kräver marklov.  Markbestämmelser är en 
form av varsamhetskrav som inte ger fastighetsäga-
re rä   till ersä  ning.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer fi nns införda i miljöbalken 
och är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för 
mark, va  en, luft eller miljön i övrigt inom e   geo-
grafi skt område. Normerna reglerar den miljökvali-
tet som ska fi nnas eller uppnås och inte vad som är 
tillåtet a   släppa ut. Miljökvalitetsnormer som med-
delats med stöd av miljöbalken är också allmänna 
intressen enligt plan- och bygglagen och ska följas. 
Det fi nns normer för utomhusluft, va  enkvalitet, 
fi sk- och musselva  en samt för omgivningsbuller.

En miljökvalitetsnorm är inte direkt bindande för 
enskilda. Det är myndigheter och kommuner som 
ska se till a   miljökvalitetsnormerna uppfylls, 
bland annat vid tillståndsprövning, tillsyn och 
detaljplaneläggning. I vissa fall kan åtgärdsprogram 
upprä  as för a   en miljökvalitetsnorm ska kunna 
uppfyllas.

VATTEN

Miljökvalitetsnormerna för va  en gäller grundvat-
ten, kustva  en och sötva  en (sjöar och va  endrag) 
och grundar sig på EU:s ramdirektiv för va  en 
antaget år 2000. Syftet med direktivet är a   bevara 
och förbä  ra va  enmiljön. Det övergripande målet 

var ursprungligen a   alla va  en ska uppnå god vat-
tenstatus till år 2021, eller senast till år 2027. Arbetet 
bedrivs i 6-årscykler och med ökad kunskap om de 
komplicerade va  ensystemen och långa responsti-
derna har fl era va  enområden förslagits målår för 
god va  enstatus till 2039. Begreppet ”god va  ensta-
tus” är e   försök a   sammanfa  a målen a   nå god 
ekologisk och kemisk kvalitet, och för grundva  en 
även tillräcklig kvantitet. Det fi nns vissa beslutade 
halter och mätnivåer som va  net i Östhammars 
kommun ska nå, dessa redovisas i databasen VISS 
som är öppen för alla. 

Den som vill detaljplanelägga e   område måste utre-
da om en miljökvalitetsnorm för va  en kan komma 
a   påverkas genom planen. En dom i EU-domstolen 
fastställde 2015 a   det räcker med en försämring av 
en enskild kvalitetsfaktor för a   en åtgärd eller plan 
ska anses påverka miljökvalitetsnormen. Östham-
mars kommun tillhör Va  enmyndigheten för Norra 
Östersjöns va  endistrikt. Åtgärdsprogram Östham-
mars kommun tillhör Va  enmyndigheten för Norra 
Östersjöns va  endistrikt. 

Åtgärder

Va  enmyndigheten har år 2009 fastställt miljökva-
litetsnormer och åtgärdsprogram för hela distriktet. 

E   va  enområde påverkas av markanvändningen 
i hela avrinningsområdet (se sid 82). Åtgärdspro-
grammen har därför avgränsats i så kallade va  en-
förekomster och åtgärderna gäller markanvändning-
en inom specifi ka avrinningsområden.

Stora utmaningar för a   nå miljökvalitetsnormerna 
i va  enförekomster inom Östhammars kommun 
är a   minska utsläpp av fosfor och kväve, och a   
åtgärda vandringshinder för fi sk. Miljögifter är e   
övergripande problem för alla va  en i Sverige, både 
genom de diff usa utsläppen, men också genom 
punktkällor, exempelvis områden som förorenats 
av gamla industrier. Myndigheter och kommuner är 
enligt miljöbalkens femte kapitel skyldiga a   inom 
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs 
enligt fastställda åtgärdsprogram. För a   va  nets 
kvalitet ska bli tillräckligt bra krävs också a   alla 
som påverkar va  net agerar i enlighet med myndig-
heters och kommuners planer och program.

Vart sjä  e år tar va  enmyndigheterna fram e   
åtgärdsprogram för varje va  endistrikt. Åtgärdspro-
grammen beskriver de problem som behöver lösas 
i distriktens va  en, vilka de viktigaste källorna till 
problemen är och vilka åtgärder som myndigheter 
och kommuner ska sä  a in. De är juridiskt bindan-
de för myndigheter och kommuner och ska därför 
genomföras.
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E   ny   förslag till åtgärdsprogram har varit på 
samråd under nov 2020 - april 2021. När det nya 
åtgärdsprogramet har beslutats gäller det under pe-
rioden 2021-2027. I åtgärdsprogrammet fi nns förslag 
på en ny åtgärd för kommunerna – Va  enplanering. 
Åtgärden tydliggör a   kommunerna behöver ha 
en helhetsbild av miljösituationen i va  net inom 
kommunen och ska därför ta fram en förvaltningsö-
vergripande va  enplanering med helhetssyn utifrån 
e   avrinningsområdesperspektiv.

Viktiga kommunala åtgärder för a   uppnå god 
ekologisk och kemisk status för va  enförekomster-
na redovisas även i avsni  et Va  enplanering, sid 
142-147.

KOMMUNENS TILLÄMPNING:

• Miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogram-
met för va  en ska vara styrande för planering, 
tillståndsgivning och tillsyn av frågor som rör 
va  enanvändning.

• Vid all exploatering ska eventuell påverkan 
på den ekologiska statusen i recipient och 
närliggande va  en utredas. Detaljplaner, för-
handsbesked och bygglov ska anpassas utifrån 
principen a   den ekologiska statusen inte får 

försämras. Inte heller får statusen för en enskild 
parameter eller kvalitetsfaktor försämras.

• E   avrinningsområdesperspektiv ska alltid vara 
vägledande vid bedömning av påverkan från en 
exploatering. I de  a ingår a   bedöma eventuell 
påverkan nedströms av de åtgärder som ska 
genomföras.

• Kommunen ska vid avloppsärenden ställa krav 
på hög skyddsnivå alternativt nollutsläpp från 
WC i avrinningsområden där mo  agande vat-
tenförekomst har dålig ekologisk status.

LUFT

Med luftpåverkan menas utsläpp av ämnen eller 
partiklar som påverkar luftkvaliteten negativt. 
Sveriges miljökvalitetsnormer för luft är sa  a med 
utgångspunkt från e   EG-direktiv för utomhusluft. 
Normerna gäller såväl kor  ids- som långtidsexpo-
nering och innefa  ar för tillfället 13 olika farliga 
ämnen. Svårast a   klara är normerna för partiklar 
och kvävedioxid som till stor del orsakas av trafi ken. 
Vid starkt trafi kerade gator kan halterna i luften ofta 
hamna nära gränsvärdena. På landsbygden kan hal-
terna av marknära ozon ibland också vara för höga. 
Marknära ozon bildas när solljus träff ar bilavgaser.

Eftersom Östhammar är en glest bebyggd kommun 
med begränsade trafi kfl öden är luftföroreningar 
från trafi k inget stort problem idag. Däremot fi nns 
risk för en ökad trafi k i framtiden om e   positivt 
beslut om e   slutförvar i Forsmark. Därför bör pla-
nering av framtida bebyggelse ha de  a i beaktning. 
Vedeldning i bebyggda områden kan däremot lokalt 
orsaka luftkvalitetsproblem.

Mängden gods som transporteras av den internatio-
nella sjöfarten växer, och förväntas fortsä  a a   öka 
enligt Havs och va  enmyndigheten. De  a medför 
a   även miljöpåverkan från sjöfarten ökar, förutsa   
a   det blir fl er fartyg till havs eller a   antalet resor 
ökar. Östhammars kommun har e   antal farleder 
som påverkas av denna miljöpåverkan. Exempel på 
luftemissioner från sjöfarten är koldioxid, svavel-
dioxid, kväveoxider och partiklar som påverkar 
hälsa och miljö negativt. Med anledning av farleds-
fördjupningen i Hargshamn kan luftföroreningar 
orsakas av en ökad trafi k och a   båtar står med 
motorer igång i stillastående läge vid hamnen. Det 
vore lämpligt a   i framtiden erbjuda elanslutning 
till båtarna vid hamnen för a   undvika a   motorer 
måste köras för användning av el på båtarna i stilla-
stående läge.

IV  •  HÄNSYN
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Åtgärder

Östhammars kommun är medlem i Östra sveriges 
luftvårdsförbund. Förbundet sköter administration 
av upphandling av aktör för mätningar och med-
lemmarna tecknar ramavtal och kan därvid direkt-
avropa y  erligare tjänster. Förbundet hjälper kom-
muner med rä   kompetens för a   kunna följa upp 
lagkraven inom luftvårdsarbete, dvs. information till 
invånare, inrapportering av mätdata och tillhanda 
mätningar såväl som mätinstrument. 

Kommunen ska enligt beslut i kommunfullmäktige 
2019 under perioden 2019-2022 arbeta med åtgärder 
för minskad bilanvändning och fossilfria tjänstefor-
don. 

I närheten av Hargshamns hamn bör lämpligheten 
av nyetablering av bostäder utredas med hänsyn till 
buller, luftkvalitet och lukt. Vilket skyddsavstånd 
eller åtgärder som krävs behöver utredas utrifrån 
t.ex. verksamhetens karaktär, områdets topografi , 
vindriktning m.m. 

BULLER

Även de svenska miljökvalitetsnormerna för buller 
grundar sig på beslut inom EU. Utgångspunkten 
är a   omgivningsbuller inte ska medföra skadliga 

eff ekter på människors hälsa. Normen u  rycks som 
en målsä  ning och inte med tydliga riktvärden. Den 
öppna formuleringen hänger samman med a   olika 
människor har olika uppfa  ningen om vilka ljud 
och ljudnivåer som är störande. Vad som upplevs 
som stimulerande eller störande är också beroende 
av tiden på dygnet. Det fi nns rekommenderade 
gränsvärden för olika typer av miljöer och tid-
punkter. Från den 1 juni 2015 gäller en ny förord-
ning om trafi kbuller vid bostäder. Den innehåller 
riktvärden för utomhusbuller från spårtrafi k, vägar 
och fl ygplatser. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
detaljplaneläggning, bygglov och förhandsbesked, 
för a   bedöma om kravet på a   förebygga olägenhet 
för människors hälsa är uppfyllt. Buller kan orsaka 
ohälsa i form av bland annat hörselproblem, koncen-
trationssvårigheter och stress som tillfälligt kan ge 
högt blodtryck. Det fi nns även studier som visar a   
långvarig exponering för fl yg- och trafi kbuller kan 
öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

I Östhammars kommun förekommer buller främst 
från skjutbanor, motocrossbana, vägtrafi k och 
tidvis från nöjesarrangemang. Lunda fl ygfält utför 
till exempel mätningar när de har sina evenemang 
som är dispenspliktiga. Tillsynsmyndigheten kan 
ställa krav på bullermätningar från skjutbanor och 
motocrossbanor.

I Naturvårdsverkets vägledning ”Vägledning om 
buller från skjutbanor och skjutfält” går a   läsa: 

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter 
den 2 januari 2015 ska det fi nnas beräkningar av 
omgivningsbuller i beskrivningen till detaljplanen 
eller bygglovshandlingarna. Till omgivningsbuller 
räknas buller från fl ygplatser, industriell verksam-
het, spårtrafi k och vägar.

Enstaka bostadshus på landsbygden som ligger 
nära vägar med mycket trafi k kan påverkas av 
vägtrafi kbuller. Tågtrafi ken mellan Österbybruk och 
Hargshamn har orsakat en del buller i samband med 
tidigare malmtransporter från Dannemora gruva. 
Nära järnvägen kan även vibrationer förekomma. 
Själva gruvverksamheten genererade också buller 
men är nu nedlagd. Generellt se   har buller från 
industrier en tämligen begränsad omfa  ning i kom-
munen. Även vindkraftverk och lantbruksmaskiner 
kan generera störande buller.

Åtgärder

Östhammars kommun har ingen åtgärdsplan för 
buller. Olika riktlinjer för lokaliseringsprövning 
och detaljplaneläggning tar hänsyn till riskerna för 
bullerstörning. I PBL Kunskapsbanken, Industribul-
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ler, ger Boverket vägledning och stöd för detaljpla-
neläggning och byggande av bostäder i områden 
som är utsa  a för buller från industrier och liknande 
verksamhet.

KOMMUNENS TILLÄMPNING:

• Inför etablering av nya industriområden ska 
eventuell miljöpåverkan i närområdet kartläg-
gas, till exempel risker för lukt och buller.

• När det kan fi nnas risk för störningar ska 
skyddsområde med bebyggelseförbud upprät-
tas. Förslag till avgränsningar ska redovisas i 
samband med detaljplaneläggning/ansökan om 
bygglov, se även sid 42.

• Motorhobbyverksamheter såsom till exempel 
motorcross, enduro, fl ygning etcetera ska sam-
lokaliseras vid Lunda motorsportscentrum. 

• Skjutbanor ska samlokaliseras på sikt. I och med 
a   sky  ebanorna omlokaliseras till ny plats bör 
lämplig bullerutredning klarlägga vilka impuls-
ljud som kan uppkomma för omgivningen. Åt-
gärder vid skjutbanan kan avse anläggande av 
skjuthall, ljuddämpare på vapen eller ljuddäm-
pande skärmar eller vallar. Som underlag för 
verksamma skyddsåtgärder vid skjutbanan bör 

en bullerutredning genomföras.

En kartering över var det kan vara problem med 
buller gjordes 2016 för hela Sverige. Bullerdatat är 
en beräkning, det vill säga a   de faktiska bullvärde-
na inte har mä  s upp. Bullerdatat utgår från vägar 
och järnvägar. Större vägar antas medföra större 
buller. Andra ställen som kan antas vara bullerkällor 
(men som inte beräknades i bullerdatat) är de större 
hamnarna, sophanteringsstationerna och några av 
industriområdena. 

Utvecklingsområden för bostäder är den kategori av 
områden som är mest känslig för bullerstörningar. 
Områden i denna kategori har i översiktsplanen 
därför placerats utanför den direkta närheten till 
de kända bullerkällorna, för a   minimera risken till 
bullerföroreningar.

Utvecklingsområden av typen industri och verk-
samheter har bedömts kunna ligga i närheten av 
bullerkällor.

IV  •  HÄNSYN

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska följas och kommunen 

delar ansvaret för efterlevnad med andra myndig-

heter. Den som vill driva verksamhet eller vidta 

en åtgärd som kan ge betydande miljöåverkan ska 

samråda med länsstyrelsen och andra som kan bli 

berörda (MB 5-6 kap., 26 kap., PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid prövning av tillståndsansökningar, 
planer och bygglov ska påverkan på miljö-
kvalitetsnormerna utredas. Om det fi nns 
risk för påverkan ger kommunen och 
länsstyrelsen vägledning för hur projektet 
ska handläggas och prövas.
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Miljö- och hälsorisker
Vid placering av utvecklingsområden i översiktspla-
nens kapitel III har hänsyn tagits till miljöfaktorer, 
för a   minimera hälsorisker. De hälsorisker och 
miljöeff ekter som trots allt antas uppkomma av e   
genomförande av översiktsplanen beskrivs i tillhö-
rande MKB.

Här nedan beskrivs vilka faktorer som översikts-
planen tagit hänsyn till och hur hänsyn har tagits. 
Några av faktorerna är tillgängliga geografi skt och 
digitalt och redovisas inom de  a kaptiel av över-
siktsplanen.

ALLERGENER

Miljö- och hälsorisker i form av allergener förekom-
mer från jordbruk i allmänhet från exempelvis hö 
men också från hästverksamhet. Hästar förekommer 
oftast i jordbruksmiljöer, men det blir dock allt van-
ligare a   hästverksamheter förekommer i mer stads-
lika miljöer där fl er människor kan komma i kontakt 
med hästarna. Risken för olägenhet för människors 
hälsa, orsakad av lukt, fl ugor och allergen kan då 
komma a   öka. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar e   skydds-
avstånd på 200 meter mellan hästverksamheter 

som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. 
De  a avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare 
utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller 
nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av 
hästverksamheter samt vid klagomålsärenden. 
Skyddsåtgärder och barriärer mellan hästverksam-
het och bebyggelse kan minska a   halten allergen 
når bebyggelsen.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Defi nitionen av miljöfarlig verksamhet fi nns i 
miljöbalkens 9 kap. 1 §. I princip innefa  ar begrep-
pet en verksamhet eller åtgärd som medför utsläpp 
till mark, luft eller va  enmiljöer, eller på annat sä   
utgör en risk för miljön eller människors hälsa – ex-
empelvis genom buller, skakningar och strålning.

I många fall krävs tillstånd eller anmälan innan en 
miljöfarlig verksamhet får påbörjas eller förändras. 
Verksamheterna delas in i olika klasser. A- och 
B-verksamheter kräver tillstånd och prövas av mil-
jödomstolen respektive länsstyrelsen. Anmälan till 
kommunens miljönämnd krävs för C-verksamheter 
samt för vissa ändringar av A och B-verksamheter. 
U-verksamheter är mindre miljöfarliga verksamhe-
ter som varken kräver tillstånd eller anmälan.

Skyddsåtgärder 
farliga ämnen
Kommunen ska i tillsynsuppdrag enligt miljöbalken 

se till så att lagens syften och föreskrifter följs. 

Vid detaljplaneläggning och ärenden om bygglov 

ska prövas om marken är lämplig med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet (PBL 2 kap., MB 26 

kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid all exploatering ska indikativa mark-
prover tas.

• Kända misstankar om historiska markför-
oreningar ska följas upp med detaljerade 
markundersökningar (MIFO fas 2)  i sam-
band med planering och nyexploatering.

• Tillsynsarbetet ska inriktas på a   före-
bygga mark- och va  enföroreningar från 
miljöstörande verksamheter.
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höga bakgrundshalter av föroreningar. 

I planeringssammanhang är det viktigt a   känna till 
om och i så fall var det fi nns förorenade områden. 
Länsstyrelserna i Sverige arbetar på uppdrag av 
Naturvårdsverket med a   identifi era platser som kan 
vara förorenade till följd av pågående eller tidigare 
miljöfarliga verksamheter. Potentiellt förorenade 
områden får en riskklass på skalan klass 1 till 4, där 
klass 1 innebär störst risk för människors hälsa och 
miljön. Klassningen grundar sig på en samlad be-
dömning av föroreningarnas farlighet, förorenings-
nivå, spridningsförutsä  ningar, områdets känslighet 
och skyddsvärde.

Riskklassningen ligger till grund för prioritering av 
fortsa  a undersökningar. A   e   område förts till 
klass 1 innebär inte alltid a   det faktiskt är förorenat, 
men a   risken för a   det är förorenat är stor och/
eller a   det kan ge allvarliga konsekvenser. Kar-
tan på sid 193 redovisar de potentiellt förorenade 
områden i Östhammars kommun som förts till klass 
1-3 i länsstyrelsens sammanställning. Utöver dessa 
fi nns några områden i klass 4 och e   stort antal som 
saknar riskklassifi cering. En omfa  ande användning 
av gruvavfall som markutfyllnad innebär a   det i 
kommunen kan fi nnas risk för markföroreningar 
på platser som inte identifi eras i Länsstyrelsens 
kartläggning.

Östhammars kommun har tillsynsansvar för 
framförallt B- och C-verksamheter inom kommu-
nen. Främst rör det sig om täkter, reningsverk och 
mellanstora industrier. Kommunen har också e   
tillsynsansvar för så kallade U-verksamheter. En 
U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpå-
verkan som vanligtvis inte kräver tillstånd eller 
anmälan, exempelvis byggföretag, små verkstäder 
och mindre lantbruk. I kommunens arbete ingår 
a   hålla uppdaterade register över de företag som 
bedriver miljöfarlig verksamhet och a   genomföra 
regelbunden tillsyn. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen vid Sandvik 
Coromant i Gimo. För tillsyn av Forsmarks kärn-
kraftverk ansvarar Länsstyrelsen och Strålsäkerhets-
myndigheten. Det befi ntliga slutförvaret i Forsmark 
(SFR) innefa  ar miljöfarlig verksamhet och även där 
ansvarar Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndig-
heten för tillsynen.

FÖRORENADE OMRÅDEN

Större eller mindre områden kan innehålla förore-
ningar i en sådan mängd a   den kan hota människ-
ors hälsa eller miljön. Föroreningarna kommer ofta 
från verksamheter, antingen nedlagda eller pågå-
ende. Det kan också fi nnas områden med naturligt 
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En inventering av Länsstyrelsen visar på många 
platser i Östhammars kommun som potentiellt är 
förorenade. Många av platserna är ställen där det 
drivs eller tidigare har drivits miljöfarliga verksam-
heter. 

Platser som pekas ut för utveckling i översiktspla-
nens karta för framtida mark- och va  enanvänd-
ning (kapitel III) undviker i största möjliga mån de 
potentiellt förorenade områdena. De utvecklingsom-
råden som trots de  a ligger på en plats som kan vara 
förorenad har information om risken i tillhörande 
områdesbeskrivning i kapitel III.

Vid förändrad markanvändning ska kartunderlag 
med potentiellt och konstaterade förorenade områ-
den användas i planeringsprocessen och en MIFO 
fas 2 utredning bör utföras där risk för förorenad 
mark fi nns. En MIFO (Metodik för Inventering 
av Förorenade Områden) fas 2 är en översiktlig 
undersökning vars syfte är a   ge en bild av even-
tuella föroreningars art och omfa  ning samt risk 
för spridning inom det undersökta området. MIFO 
fas 2 innebär provtagning av till exempel mark och 
grundva  en samt utvärdering av resultaten och en 
övergripande riskbedömning av området. I fas 2 
ingår en rekognosering, upprä  ande av geokartor 
och provtagningsplan samt översiktliga provtag-
ningar för a   få e   bä  re underlag för bedömningen 
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av föroreningsnivåer och spridningsförutsä  ningar. 
Speciellt grundva  nets fl öde är en viktig aspekt för 
spridningen av eventuella föroreningar. Efter MIFO 
fas 2 utredningen behövs en ansvarsutredning 
utföras för a   fastställa vem som ska ansvara för 
sanering av området. Enligt miljöbalken är det den 
som har bedrivet den förorenade verksamheten som 
har ansvar för efterbehandlingen, förutsa   a   verk-
samheten bedrivits efter 1 juli 1969. Det kan dock 
vara svårt a   fi nna någon ansvarig verksamhetsutö-
vare. Företag kan ha upphört a   existera och i vissa 
fall kan det även vara svårt a   veta när och hur en 
förorening uppstå   som gör det svårt a   peka ut 
någon ansvarig. I dessa fall hamnar ansvaret istället 
på markägaren och/eller exploatören, beroende på 
vad man kommer överens om. 

Kommunens prioriteringar för vidare undersök-
ningar utgår från MIFO riskklass 1, sedan 2, 3 och 
slutligen MIFO riskklass 4. 

RADONRISKER

Radon är en ädelgas som avger joniserande strål-
ning. Strålningen kan orsaka lungcancer vid långva-
rig exponering. Gasen kan komma från mark, va  en 
och byggnadsmaterial. Risk för radonförekomst 
fi nns i stora delar av Sverige. 

Markburen radongas kan tränga upp genom sprick-
or i berggrunden och ta sig in i byggnader genom 
otätheter i grund eller källare. Va  enburen radongas 
kan förekomma i brunnar som borrats i radonfö-
rande berggrund. Gasen hamnar i inomhusluften 
i samband med a   va  net tappas upp. Så kallad 
blåbetong är exempel på e   byggnadsmaterial som 
kan avge radongas. Blåbetong användes framför allt 
mellan åren 1920 till 1980.

I Östhammars kommun har risken för markradon 
kartlagts översiktligt genom fl ygradiometriska 
mätningar. Mätningarna ger vissa indikationer på 
a   det kan fi nnas riskområden i kommunen, men de 
är inte tillräckligt detaljerade för a   kunna använ-
das som underlag för beslut i enskilda plan- eller 
byggärenden.

Grundhållningen är a   byggnader ska konstru-
eras på e   sådant sä   a   eventuella radongaser 
förhindras a   tränga in. När en bostadsbyggnad 
eller annan byggnad där människor vistas mer än 
tillfälligt är färdigställd ska radonmätning alltid ske. 
Livsmedelsverkets dricksva  enföreskrifter innehåll-
er gränsvärden för radon i dricksva  en. I Folkhäl-
somyndighetens allmänna råd fi nns även riktvärden 
och rekommendationer rörande radon.

Radonskydd
Lokalisering av bebyggelse måste vara lämplig med 

hänsyn till hälsa och säkerhet. Undersökningsplikt 

kan införas för störning som kan påverka hälsan 

(PBL 2 kap., MB 26 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• All nybyggnation i Östhammars kommun 
ska vara radonsäker.

• Det är obligatoriskt med radonmätning i 
nybyggda hus.

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT OCH RADI-
OFREKVENTA FÄLT

Utöver joniserande strålning från till exempel 
röntgenstrålning eller uran i kärnkraftverk fi nns 
fl era andra strålningstyper som eventuellt kan ha en 
hälsopåverkan. Aktuella icke-joniserande strålnings-
typer är elektromagnetiska fält och radiofrekventa 
fält. Elektromagnetiska fält fi nns runt all elektrisk 
utrustning som är påslagen. Radiofrekvent strål-
ning uppstår runt och mellan all utrustning som 
kommunicerar med hjälp av radiovågor, exempelvis 
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sändare och mo  agare för mobiltelefoni, tv eller 
radio. Hälsoriskerna med strålning av dessa slag 
är oklara. Det fi nns en oro för a   dessa typer av 
strålning kan orsaka cancer eller andra sjukdomar. 
Det fi nns ännu ingen forskning som säkerställt de 
långsiktiga riskerna, däremot forskningsresultat 
som indikerar a   det kan fi nnas skäl till försiktighet. 
Myndigheterna förespråkar därför a   försiktighets-
principen ska tillämpas. Strålsäkerhetsmyndigheten 

har utfärdat allmänna råd som innehåller referens-
värden för högsta rekommenderade strålningsnivå i 
olika sammanhang. Dessa bygger på riktlinjer från 
EU och ska vara vägledande vid tillämpning av 
strålskyddslagens 6 §. Faktiska gränsvärden fi nns 
för högfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet. 
Dessa bygger på EU-direktiv 2004/40/EC.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Länsstyrelsen anger rekommenderade vägar för 
farligt gods a   transporteras på. I Östhammars 
kommun har väg 288, väg 292 och väg 76 pekats ut 
för de  a ändamål.

I och med a   farligt gods kan komma a   transpor-
teras på de ovan nämnda vägarna utgör dessa vägar 
en större risk för t.ex. bostäder än andra vägar i 
kommunen. Översiktsplanen hanterar de  a genom 
a   placera utvecklingsområden för bostäder utanför 
vägarnas direkta närhet. Utvecklingsområden för 
industri och verksamheter har dock i vissa fall 
placerats nära vägarna. Industrier och verksamhe-
ter bedöms inte vara lika känsliga för riskerna med 
farligt gods som bostäder är. Bebyggelsefri   avstånd 
på 25 meter från prioriterade leder för farligt gods 
ska följas. Riskerna ska beaktas vid framtagande av 
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg 

Skydd mot radiofrekvent 
strålning
Lokalisering av bebyggelse måste vara lämplig med 

hänsyn till hälsa och säkerhet (PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Ny bebyggelse där människor kommer 
a   vistas en stor del av dygnet bör av 
försiktighetsskäl inte tillåtas för nära 
högspänningsledningar, anläggningar för 
telefoni eller annan sändare som kan avge 
radiofrekvent strålning. Svenska kraftnät 
vill samråda inom 250 meter från sådan 
anläggning.

IV  •  HÄNSYN

där det transporteras farligt gods. I vilken utsträck-
ning och på vilket sä   riskerna ska beaktas beror på 
hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget. 
Länsstyrelsen i Uppsala hänvisar till de zonindel-
ningar som presenteras i Länsstyrelsen Stockholms 
riktlinjer för Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods. 

I Sverige transporteras i stort se   allt radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle till sjöss mellan SKB:s 
anläggningar i Forsmark och Oscarshamn med e   
specialdesignat fartyg för transport av radioaktivt 
material.

Farligt gods
är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som 

på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper 

kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom 

vid transport. Riskerna för omgivningen uppstår 

framförallt vid haverier eller olyckor i samband med 

transporterna. 

Godset klassifi ceras utifrån sina farliga egenskaper. 

Det fi nns noggranna regler kring hur det ska för-

packas, märkas, hanteras och fraktas.
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Skyddsavstånd kommuni-
kationsleder
Lokalisering av bebyggelse måste vara lämplig med 

hänsyn till hälsa och säkerhet. Undersökningsplikt 

kan införas för störning som kan påverka hälsan 

(PBL 2 kap., MB 26 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• En zon om 25 meter bör lämnas byggnads-
fri närmast transportled för farligt gods 
(väg 76, 288 och 292, samt Hargshamns-
banan).

• Sammanhållen bostadsbebyggelse, per-
sonintensiv verksamhet och verksamheter 
med människor som är i behov av hjälp 
a   förfl y  a sig ska inte lokaliseras närmre 
transportlederna för farligt gods än 100 
meter från vägkant eller från järnvägsspår.

• Där bebyggelse är lokaliserad längs 
transportleder är det viktigt a   det fi nns 
lämpliga varningssystem.
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Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär a   rusta samhället och 
olika verksamheter för de nya utmaningar som en 
ökad uppvärmning ger. Det behövs åtgärder för a   
anpassa samhället till de klimatförändringar som 
märks idag och de som inte kan förhindras i framti-
den.

Klimatförändringarna beräknas för Sveriges del 
kunna leda till högre temperaturer, mer nederbörd 
och fl er extrema väderhändelser. Alla ansträngning-
ar för a   motverka klimatförändringarna behövs. 

Regeringen fastslog i proposition (2017/18:163) om en 
nationell strategi för klimatanpassning e   nationellt 
mål:

”Regeringens mål för samhällets anpassning till 
e   förändrat klimat är a   utveckla e   långsiktigt 
hållbart och robust samhälle som aktivt möter kli-
matförändringar genom a   minska sårbarheter och 
ta tillvara möjligheter. Målsä  ningarna om klima-
tanpassning i Parisavtalet och Agenda 2030 med 
de globala målen för hållbar utveckling ska också 
uppnås. Målen bör beaktas i politik, strategier och 
planering på nationell nivå och integreras i ordina-
rie verksamhet och ansvar. Y  erligare behov av mål 
eller förtydliganden av regeringens mål för klimat-

anpassning för olika politikområden, sektorer eller 
identifi erade sårbarheter bör analyseras.”

Länsstyrelsen tog fram e   klimatscenario för Uppsa-
la län 2015 som beskriver förändringar för områdena 
temperatur, torka, vegatationsperiod och nederbörd. 
De har i sin särskilda roll a   verka för a   nationella 
mål uppnås under 2020 arbetat med en klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län och arbetar under 
2021/2022 vidare med en handlingsplan för klimat-
anpassning som tydliggör vilka åtaganden Länssty-
relsen planerar a   göra internt och för a   bistå länets 
aktörer.

RAS, SKRED OCH EROSION

Ras och skred är exempel på snabba massrörelser 
i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora 
skador på mark och byggnader inom det drabbade 
området.

E   förändrat klimat med ökade fl öden, mer intensi-
va skyfall och förändrade markva  enförhållanden 
kan leda till a   sannolikheten för ras och skred ökar 
inom stora delar av landet.

Bedömningen när det gäller ökade risker för erosion 
är a   det fi nns få erosionskänsliga områden i Öst-
hammars kommun. Det kan dock fi nnas behov av 

fördjupade analyser i kustnära områden. Områden 
med silt där risk för skred kan vara förhöjd är redo-
visade i karta på sid 193.

Platser med risk för skredbildning fi nns dock emel-
lanåt identifi erade inom de utvecklingsområden som 
pekats ut i tätortsfördjupningarna i översiktsplanen. 
En avvägning har gjorts med bedömningen a   dessa 
områden är strategiskt viktiga och a   exploatering 
bör kunna göras runt dessa områden om hänsyn tas 
till instabila markförutsä  ningar De vägledningar 
som fi nns för respektive område pekar på a   explo-
atering ska ske med hänsyn till dessa skredområden 
samt a   utredningar ska göras. För a   veta vilka 
platser som har sådana förutsä  ningar har en skred-
kartering från Länsstyrelsen använts. Det kan fi nnas 
fl er platser i kommunen som har skredförutsä  ning-
ar än vad som visas i karteringen, men den fungerar 
ändå som e   första underlag till a   undvika platser 
som troligtvis har skredförutsä  ningar.

ÖVERSVÄMNINGAR

Lågpunkter bör undvikas vid exploatering eftersom 
det fi nns en risk a   de översvämmas vid skyfall.

För a   minimera risken för översvämmning har de 
platser som föreslås för utveckling i översiktsplanen 
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- blir va  endragets perioder med låga fl öden kortare

- ökar den biologiska mångfalden

De ovan nämnda faktorerna är viktiga bitar för a   se 
till a   de va  endrag som till exempel Olandsån inte 
översvämmas när avva  ning sker från fl era aktörer 
längs med åarna vilket riskerar a   ge en ackumule-
rad eff ekt på recipienten

Mer nederbörd ökar riskerna för a   bebyggelse i 
låglänta delar ska drabbas av översvämning. Över-
svämningar kan också öka riskerna för spridning av 
smi  or och föroreningar från avlopps- och djuran-
läggningar.

Landsbygden i Östhammars kommun drabbas årli-
gen av översvämningar i olika omfa  ning. Riskerna 
för a   bebyggelse i tätort ska översvämmas bedöms 
som må  liga. Historiskt har tätorterna inte varit sär-
skilt hårt drabbade av översvämningar. Det framgår 
av utredningen Översvämningar i Norra Östersjöns 
va  endistrikt. Den enda omnämnda händelse är 
1966 då stora delar av Gimo drabbades av krafti-
ga översvämningar. Gimo ligger inom Olandsåns 
avrinningsområde. En större händelse av översväm-
ning skedde dock i Öregrund under 2021, samma 
period då de stora översvämningarna i Gävle ägde 
rum. Dessa översvämningar fi ck stora konsekvenser 
för människor i orten och aktualiserade vikten av a   

planera för en hållbar dagva  enhantering.

Det omfa  ande dammsystemet kring Österbybruk 
kan också komma a   påverkas av extrema va  enfl ö-
den, framförallt vid e   eftersa   dammunderhåll. 

Kustnära bebyggelse hotas framförallt av översväm-
ning i samband med extrema högva  enförhållanden 
i kombination med blåst. När stormen Per drog över 
Sverige i januari 2007 uppmä  es en havsva  enni-
vå som låg 1,5 meter över normalva  enstånd vid 
Forsmarks kärnkraftverk och 1,1 meter i Östham-
mars  ärden. 

Även om de globala havsnivåerna höjs till följd av 
klimatförändringarna kommer det troligen a   dröja 
innan det får påtagliga eff ekter i Östhammars kom-
mun. Pågående landhöjning (cirka fyra millimeter 
per år) antas kompensera för en havsnivåhöjning, 
åtminstone i e   100-årsperspektiv. Beräkningar in-
dikerar sedan en nivåhöjning med knappt 0,4 meter 
längs Upplandskusten till 2100. Troligt är a   havsni-
vån fortsä  er a   stiga efter denna tidpunkt. Därför 
är det viktigt a   ny bebyggelse och infrastruktur 
inte uppförs på mark som i framtiden kan komma a   
översvämmas vid höga va  enstånd eller i samband 
med kraftig nederbörd vid snabb avsmältning.

placerats utanför lågpunkter i så stor mån som det är 
möjligt. Om e   utvecklingsområde trots det har pla-
cerats i en lågpunkt nämns de  a tillsammans med 
en motivering i områdets beskrivning i kapitel III.

För a   identifi era lågpunkter har en lågpunktskar-
tering från Länsstyrelsen (2016) använts. Låg-
punktskarteringen täcker hela Östhammars kom-
mun.

Naturliga lågpunkter bör utny  jas i framtida plane-
ring för exempelvis dagva  endammar. 

Det är viktigt a   arbeta för a   dagva  en hanteras 
inom nedfallsområdet och a   ytor reserveras för a   
hantera en ökad nederbörd. Det fi nns fl era fördelar 
med a   uppehålla va  en i landskapet. När va  net 
får längre uppehållstid i landskapet;

- ökar avdunstningen

- ökar infi ltrationen i marken

- fylls grundva  enmagasinen

- minskar ytavrinningen

- minskar fl ödestopparna i va  endragen

- minskar erosionen

- minskar sedimen  ransporten

- minskar näringstransporten

IV  •  HÄNSYN
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ÖKADE TEMPERATURER

Enligt SMHI:s klimatscenarier blir alla årstider 
varmare än idag. Det kan betyda a   hösten håller i 
sig längre och våren kommer tidigare än idag. När 
vintern blir varmare kommer

nederbörden oftare som regn istället för snö och 
antalet dagar då vi behöver uppvärmning minskar.

Den största temperaturökningen sker på sommaren 
och därför kommer vi a   få längre perioder med 
värmebölja än idag. Det kanske låter skönt, men 
medför också hälsorisker och påfrestningar på 
viktiga samhällsfunktioner. Till exempel kommer 
äldreboenden, sjukhus och bostäder a   behöva mer 
kylning. Även jord- och skogsbruket, djurhållning-
en och dricksva  enförsörjningen kan påverkas 
negativt. 

TORKA

Högre temperaturer under vintern gör a   nederbör-
den inte lagras som snö utan rinner bort. Även om 
årsnederbörden ökar, riskerar somrarna a   bli torra-
re. Det kan komma a   påverka yt- och grundva  en-
fl ödena på fl era sä   och därmed va  enförsörjningen 
inom kommunen. 

Sommartorka kan orsaka problem för dricksva  en-
försörjningen i områden med begränsade dricks-
va  entillgångar. Den kan också resultera i en ökad 
konkurrens om va  entillgångarna. Behovet av 
beva  ning i jordbruket kan komma a   öka. De  a är 
e   av skälen till a   Östhammars kommun priorite-
rar va  enförsörjningen vid handläggning av planer 
och bygglov. 

KOMMUNENS STRATEGI

Kommunen kommer a   arbeta vidare med åtgärder 
för a   klimatanpassa bebyggelse och infrastruktur 
med stöd av länsstyrelsens lågpunktskartering och 
klimatscenario. 

Kommunen har i tätortsfördjupningarna tagit 
hänsyn till översvämningsdrabbade områden och 
förtydligat a   dagva  en ska utredas i alla områden 
där lågpunkter identifi erats. 

Kommunen ska i samband med detaljplanering och 
exploatering möjliggöra och i största möjliga mån 
säkerställa a   dagva  en tas om hand på e   håll-
bart sä  . I samband med de  a ska även potentiella 
föroreningar som kan påverkas av översvämningar 
utredas ordentligt.

I de utvecklingsområden som pekas ut för bebyg-
gelse i översiktsplanen där skredområden fi nns 
identifi erade ges riktlinjer om a   hänsyn ska tas till 
de  a och bebyggelse ska undvikas på dessa områ-
den. Utredningar ska också ske i dessa områden i 
samband med detaljplanering.

Kommunen ska i samband med förhandsbesked och 
bygglov följa den kommunalt antagna riktlinjen om 
a   krav på sökanden a   provborra eller inkomma 
med dylikt underlag som visar på tillräcklig va  en-
kapacitet på fastigheten för a   godkänna nybyggnad 
av bostad med enskild dricksva  enbrunn. De  a 
gäller alla områden som enligt SGU:s rapport om 
grundva  enförhållanden visar på en kapacitet för en 
eller två hushåll per hektar. De  a för a   motverka 
a   grundva  enmagasin töms på sin reservoar som 
redan idag ofta är små samt a   undvika saltva  enin-
trängning i grundva  en som redan idag är e   pro-
blem. Se vidare under avsni   tekniskt infrastruktur. 

 Sammanhängande grönstruktur pekas ut som 

KLIMATANPASSNING

Lokalisering av bebyggelse ska ske med hänsyn till 

klimataspekter,  människors hälsa och säkerhet, och 

risker för olyckor, översvämningar och erosion (PBL 

2 kap.). 
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rekreationsområden eller skyddsvärda områden i 
tätorterna för a   förhindra a   dessa områden tas i 
anspråk för exploatering. Kommunen anser a   dessa 
grönområden är mycket viktiga för e   potentiellt 
varmare och torrare klimat där grönska kan fungera 
som temperatursänkare.

Kommunen behöver i framtiden ta fram en skyfalls-
plan för a   arbeta fram en strategi för hur hantering 
av bebyggda områden med risk för översvämning 
på grund av skyfall ska ske. I denna plan ska de 
åtgärder som behöver göras i bebyggd miljö utredas 
och pekas ut.

Kommunen ska vid prövning av förhandsbesked, 
bygglov och detaljplan neka bebyggelse som kan ske 
inom områden som förväntas kunna påverkas av 
havsnivåhöjningar.

Kommunen ska arbeta aktivt med de antagna åt-
gärdsprogram för klimat och energi, ekosystem och 
biologisk mångfald samt va  en vilka många av dem 
bidrar till klimatanpassning.

Vid nyexploatering ska kommunen arbeta aktivt för 
a   främja va  enbesparande åtgärder i det kommu-
nala VA-nätet såsom alternativa VA-lösningar inom 
deet kommunala versamhetsområdet.

Kommunen ska även arbeta aktivt med a   främja 

privata aktörer som vill använda va  enbesparande 
åtgärder vid nyexploatering.

Kommunen ska arbeta aktivt för a   restaurera 
va  endrag och våtmarker uppströms längs med 
kommunens va  endrag genom a   ansöka om bidrag 
samt genom samarbete med andra off entliga och 
privata aktörer.

Parker och andra genomsläppliga ytor som idag är 
lämpliga för dagva  enhanering ska utvecklas till 
mångfunktionella ytor för a   mildra vissa eff ekter 
av klimatförändringar.

I områden där lågpunkter fi nns identifi erade ska 
en angiven plushöjd sä  as för a   undvika risk för 
översvämning i bebyggelse.

Kommunen ska delta i samverkansgrupper för kli-
matanpassning i samhällsplaneringen som anord-
nas av Länsstyrelsen och andra aktörer.

Samhällsskydd och bered-
skap
Kommunen ska verka för a   kommuninnevånare, 
anställda och andra som berörs av kommunens 
verksamheter får en trygg och säker miljö. Det-
ta sker bland annat genom risk-, sårbarhets- och 
säkerhetsanalyser, men även med planering för 
a   minska eff ekterna av uppkomna extraordinära 
händelser som tex stormar, torka eller utslagning av 
digital infrastruktur.

Kommunen antog 2019 en reviderad krishanterings-
plan och arbetar kontinuerligt med a   öva och utbil-
da organisationen själv men även tillsammans med 
andra aktörer för a   kunna förutse och lösa olika 
sorters händelser inom vårt geografi ska område

KRISBEREDSKAP

Östhammars kommun ska kunna upprä  hålla sina 
verksamheter och skydda dem mot störningar inom 
si   geografi ska område. Vid en kris ska kommunen 
se till a   samordningen fungerar mellan inblandade 
aktörer på lokal, regional respektive central nivå.

Händelser som kan påverka samhällets funktions-
förmåga så a   medborgarnas liv och hälsa riskeras 

IV  •  HÄNSYN
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eller äventyra stora miljömässiga och ekonomiska 
värden kan komma plötsligt. Vi har covid-19-pan-
demin 2020, den torra sommaren 2018 och stormen 
Alfrida 2019 som färska exempel på de  a. Men det 
fi nns också e   antal exempel på samhällets sårbar-
heter och den mängd olika beroenden av a   ha di-
gital tillgänglighet som behövs för a   kunna utföra 
vårt dagliga liv. Digitaliseringen av en mängd olika 
samhällstjänster likväl som hushållstjänster ökar 
ständigt och i en rask takt. Det är därför av stor vikt 
a   det fi nns kunskap och rutiner för hur kommunen 
ska agera då en större störning inträff ar. Kommu-
nens krishanteringsplan 2019 ger viktig vägledning 
för hanteringen av olika sorters kriser.

I alla kommunala verksamheter ska det vid behov 
eller vid förändringar utföras en riskidentifi ering på 
samtliga arbetsställen. Säkerhetsbrister och risker 
inom verksamheten ska kartläggas. Kartläggning-
en används sedan för a   prioritera och planera 
åtgärder. Riskidentifi eringen lägger grunden för e   
systematiskt säkerhetsarbete. 

Säkerhetsfrågor ska beaktas i all planering och 
samhällsutveckling. Målet ska vara a   skapa miljöer 
som motverkar otrygghet. Alla miljöer där barn 
vistas ska vara utformade så a   de bidrar till social 
trygghet.

CIVILT FÖRSVAR

A   upprä  hålla samhällets förmåga a   fungera, 
hälso- och sjukvård, skolplikt samt upprä  hålla de-
mokratin och våra mänskliga fri- och rä  igheter är 
en angelägenhet för kommunerna i Sverige i fredstid 
men även under höjd beredskap eller krig. 

Sedan 2015 håller Sverige på a   stärka sin plane-
ring för totalförsvaret, som består av två delar; det 
militära försvaret och det civila försvaret. Det civila 
försvaret ska bistå det militära om så behövs vid 
höjd beredskap, men försvarsmakten kan bistå det 
civila samhället vid kriser under fredstid. Det civila 
försvaret inbegriper många aktörer, såväl frivilli-
ga som myndigheter och organisationer på lokal, 
regional och nationell nivå. Det är vår gemensamma 
motståndskraft som ger det civila försvaret. I det in-
går bla skydd för vår befolkning via varningssystem 
”hesa Fredrik” och skyddsrum. 

Varningssystemen testas regelbundet en gång i 
kvartalet och skyddsrummens placering återfi nns 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) hemsida.

Länk: MSB Skyddsrumskarta

RÄDDNINGSTJÄNST

Östhammars kommun ingår i e   regionalt brandför-
svar och har en räddningsnämnd gemensam med 
Tierps och Uppsala kommuner. Uppsala kommun 
är värdkommun. Riskanalyser och handlings-
program som berör kommunernas beredskap för 
räddningsinsatser och förebyggande brandskydd, 
inklusive brandskyddskontroll och rengöring av 
eldstäder, tas fram av den gemensamma räddnings-
nämnden. Handlingsprogrammet antas av respekti-
ve kommunfullmäktige.

Brandförsvarets insatstid (den tid som krävs från 
larm tills en första insatsenhet kan vara på plats) 
varierar för olika delar av kommunen enligt hand-
lingsprogrammet. Större delen av kommunen har en 
insatstid på 10-30 minuter. Insatstiden för norra de-
larna av Gräsö, skärgården söder om Öregrund samt 
öarna utanför kan vara mer än 30 minuter beroende 
på avstånd, rådande förhållanden och årstid.

Uppsala brandförsvar betonar vikten av hållbara 
brandskydd för e   hållbart byggande. Dagens bygg-
regler är skrivna så a   de som vistas i byggnader ska 
ha goda förutsä  ningar a   kunna utrymma utan a   
bli skadade av en brand. Det betyder inte a   brand-
skyddet automatiskt möjliggör en hållbar använd-
ning av byggnader. För a   dagens byggnader ska 

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/


199

fi nnas kvar för våra kommande generationer måste 
samhället byggas med e   hållbart brandskydd som 
inte enbart syftar till personers säkerhet utan även 
byggnadens livslängd. Som beställare, byggherre, 
fastighetsägare eller beslutsfa  are bör man, istället 
för a   endast uppfylla kraven i bygglagstiftningen, 
fråga sig vilka skador på en byggnad som är accep-
tabla efter en brand. 

Uppsala brandförsvar har tagit fram vägledningen 
Hållbart byggande där en checklista är framtagen 
som föreslår hur de  a ska tillämpas vid projekte-
ring, under byggtid och vid förvaltning.

GRUVHÅL

Inom kommunen fi nns e   stort antal va  enfyllda 
gruvhål. Länsstyrelsen har till uppgift a   göra en 
riskbedömning och tillsammans med polismyndig-
heten besluta om det av säkerhetsskäl fi nns behov av 
a   sä  a upp stängsel runt kända gruvhål.

KÄRNKRAFTVERK

I Forsmark fi nns e   kärnkraftverk med tre reaktorer. 
De svenska kärnkraftverken, och en del andra kärn-
tekniska anläggningar, omges av beredskaps- och 
plnaeringszoner inom vilka det ska fi nnas förbere-

delser för a   vidta skyddsåtgärder vid en kärntek-
nisk olycka. Regeringen beslutade våren 2020 om 
nya beredskaps- och planeringszoner runt bland 
annat kärnkraftverken. De nya zonerna ska vara 
implementerade i beredskapsplaneringen senast den 
1 juli 2022. 

Forsmarks kärnkraftverk kommer från den 1 juli 
2022 a   ha en inre beredskapszon (med en radie 
om cirka 5 km), en en y  re beredskapszon (med 
en radie om cirka 25 km) samt en planeringszon 
(med en radie om cirka 100 km). I den inre och y  re 
beredskapszonen ska jodtable  er fi nnas förhand-
sutdelade, befolkningen ska kunna varnas skynd-
samt och planering ska fi nnas för utrymning och 

inomhusvistelse. I planeringszonen ska det fi nnas 
en planering för utrymning som bygger på underlag 
från strålningsmätning av markbeläggningen, en 
planering för inomhusvistelse och en planering för 
begränsad extrautdelning av jodtable  er. Med den 
nya indelningen kommer hela Östhammars kom-
mun a   omfa  as av någon typ av beredskapszon 
eller planeringszon. 

Länsstyrelsen ansvarar för beredskapsplaneringen 
för allmänheten och räddningstjänsten vid en kärn-
teknisk olycka. Det innebär redan idag a   bland an-
nat a   ha e   varningssystem (såväl utomhus ”hesa 
Fredrik” som inomhus (speciella radiomo  agare i 
den inre beredskapszonen)), snabbt kunna kartlägga 

Brandskydd
Behov av skydd mot brand och brandspridning ska beaktas i plan- och bygglovsärenden (PBL 2 kap.).

KOMMUNENS TILLÄMPNING

• Vid nybyggnation i områden där brandförsvarets insatstider är mer än 20 minuter ställs särskilda 
brandsäkerhetskrav på byggnader och verksamhetsetableringar. De  a åsyftar även krav på hållbart 
brandskydd från Uppsala brandförsvars vägledning. Se checklista från vägledningen i länk här.

• Tillgången till va  en för brandsläckning måste alltid beaktas vid exploatering där kommunalt va  en 
inte fi nns tillgängligt.

IV  •  HÄNSYN



200

e   eventuellt utsläpp eller nedfall av radioaktiva 
ämnen likväl som a   kunna utrymma och evakuera.

SLUTFÖRVAR FÖR RADIOAKTVIVT AVFALL

På Forsmarkshalvön fi nns sedan 1980-talet y  erliga-
re en kärnteknisk anläggning, e   slutförvar för låg- 
och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall (SFR). 
För denna anläggning fi nns inte beredskaps- eller 
planeringszon.

Anläggningen ligger cirka 50 meter under havsbot-
ten i Öregrundsgrepen. Svensk kärnbränslehante-
ring AB (SKB) lämnade 2014 in en ansökan om a   få 
bygga ut SFR. Syftet med en utbyggnad är a   kunna 
ta emot rivningsavfall från det svenska kärnteknis-
ka programmet. Prövningsprocessen pågår fortsa   
under 2022. 

SKB lämnade 2011 in en ansökan om a   bygga e   
slutförvar för använt kärnbränsle, 500 meter ned i 
berggrunden i Forsmark. Tänkt plats för slutförvaret 
är inom befi ntligt skyddsområde i Forsmark. Områ-
det är riksintresse för såväl energiproduktion som 
för slutförvaring. E   slutförvar för använt kärnbräsle 
har en drif  id på 70 år eller mer. Prövningsproces-
sen pågår fortsa   under 2022. 

Därutöver planerar SKB för e   tredje slutförvar 

för låg och medelaktivt långlivat radioaktivt avfall 
(SFL). De  a slutförvar är än så länge i konceptsta-
diet. Plats för förvaret har ännu inte valts men Fors-
mark har nämnts som en av fl era möjligheter. 

Beslut om slutförvar fa  as av regeringen men Öst-
hammars kommun har vetorä   för nya kärntekniska 
anläggningar i kommunen. Kommunfullmäktige 
tillstyrkte i oktober 2020 etableringen av e   slutför-
var för använt kärnbränsle och i april 2021 utbygg-
naden av SFR. 

Projektens eventuella påverkan på kommunikatio-
ner och transporter behandlas i andra avsni   av 
denna ÖP. 

IV  •  HÄNSYN
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Nedan är en sammanfa  ning av miljökonsekvens-
beskrivningen. Hela dokumentet fi nns som en 
bilaga a   läsa.

Planförslaget
Översiktsplanen går in på både vägledning och stra-
tegier för a   underlä  a infl y  ningen till kommunen 
och främja fl y  kedjor som indirekt öppnar bostads-
marknaden för nya invånare.

Översiktsplanen slår vakt om kommunens fl erkär-
nighet med bebyggelseutveckling både i tätort och 
på landsbygd. Strategin är a   utöka serviceorternas 
roll i den lokala bygden och a   de i ökad grad ska 
komple  era varandra i utbud. Bebyggelseutveck-
ling som utgår från samlingspunkter ska även gälla 
landsbygden med stärkta bebyggelsegrupper i goda 
pendlarlägen, vilket innebär a   tanken om förtät-
ning även berör mindre bebyggelsegrupper. Orterna 
behöver förtätas för a   få bä  re funktion och uppnå 
högre resurseff ektivitet, men förtätningen ska ske på 
e   sä   så a   värden för en god bebyggd miljö inte 
äventyras, t.ex. med bibehållna värden i en grönst-
ruktur. Det innebär exempelvis centrumområden 
som inte kräver bil, men har goda förutsä  ningar för 
resande med cykel och kollektivtrafi k. ÖP u  rycker 
a   kommunen har mycket landsbygd som är glest 

Miljökonsekvensbeskrivning
befolkad, vilket ger e   litet underlag till kollektivtra-
fi k. Det leder till i sin tur mycket bilåkande, som har 
stor miljöpåverkan. ÖP u  rycker därför behov av 
satsningar för ökat kollektivt resande. 

Ytkrävande och störande verksamheter ska generellt 
separeras från serviceorterna. Översiktsplanen ut-
trycker behov av a   utveckla alternativa energikäl-
lor, såsom solenergi och vindkraft. Ny   område för 
industriutveckling pekas ut i anslutning till befi ntlig 
industri i Alunda, i anslutning till befi ntlig industri 
längs väg 292 i närheten av Gimo samt i Börstil längs 
med väg 288.

Särskilda principer fi nns för kustområdet, utanför 
tätort, öster om väg 76. Med riksintresset som grund 
anger kommunen en restriktiv hållning för ny 
fritidsbebyggelse och industriella anläggningar som 
tas upp i 17 kap. miljöbalken. Enligt ÖP får fritidsbe-
byggelse endast tillkomma i form av komple  ering-
ar till befi ntlig bebyggelsegrupp.

För hela kommunen fi nns avgränsade områden 
utpekade för utveckling av tätorter och utveckling 
av bebyggelsegrupper/landsbygd.

Miljökonsekvenser
Planförslagets redovisning av påverkan, eff ekter och 
konsekvenser för relevanta miljöaspekter redovisas 
nedan. Bedömningarna är övergripande och gene-
rella i och med a   planförslagets omfa  ning och vad 
som mer exakt påverkas utreds i detaljplaneskedet. 
Behov av utredningar, kunskap samt åtgärdsförslag 
redovisas översiktligt i denna MKB. Planförslagets 
konsekvenser bedöms mot nuläget.

BEFOLKNING OCH HÄLSA

Översiktsplanen ger positiva eff ekter i jämförelse 
mot nuläget. Översiktsplanen främjar tillväxt i 
kommunen och tillgänglighet. Det är dock viktigt 
a   detaljplanering tar hänsyn till lagkrav kopplat 
till bland annat luft och buller för a   säkerställa god 
miljö för boende i närheten av exempelvis industrier 
och trafi kerade vägar. 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Översiktsplanen innebär en risk för a   enskilda na-
turvärdesobjekt, arter och gröna samband påverkas 
negativt i och med a   deras livsmiljöer försvinner. 
Om detaljplaneringen sker med höga ambitioner för 
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a   bevara biologisk mångfald bedöms konsekven-
serna kunna hållas i den lägre skalan, liten-må  lig 
negativ konsekvens. Det fi nns även möjligheter för 
positiva konsekvenser.

KLIMAT OCH ENERGI

Översiktsplanen kan medföra negativa konsekven-
ser för klimat och energi då en strategi för förnyelse-
bar energi saknas. En ökad befolkningsmängd inom 
kommunen leder även till ökad energianvändning 
och biltrafi k. Översiktsplanen syftar till a   utöka 
kollektivtrafi ken samt gång- och cykelvägarna. 
Konsekvenserna på klimat och energi av översikts-
planen mot nuläget bedöms som liten till må  ligt 
negativ.

KULTURMILJÖ, LANDSKAP OCH BEBYGGELSE

Översiktsplanen utrycker vikten av a   bevara 
kultur- och landskapsvärden. Riksintressen för 
kulturmiljövård, områden för regional kulturmiljö-
vård samt fornlämningar har i stor mån undvikits 
vid planeringen av bebyggelseområden. I och med 
de ambitioner som utrycks i översiktsplanen bedöms 
konsekvensen som liten negativ för kulturmiljö och 
landskap.

Planförslaget innehåller strategier både för tätare 
samhällsstrukturer och för a   utveckla landsbyg-
den. Positiva konsekvenser för tätare strukturer är; 
en ökad trygghet och möjlighet till e   mer integrerat 
samhälle, e   resurseff ektivt samhälle där möjlighet 
fi nns till bra kollektivtrafi k och bra cykelmöjlighe-
ter, samt god tillgång till grönområden. Negativa 
konsekvenser är höga bullernivåer av ökad biltrafi k, 
luftkvaliteten kan bli sämre och det blir mindre 
ytor för a   hantera dagva  en på. Bebyggelse på 
landsbygden ger positiva konsekvenser genom det 
gynnar en levande landsbygd med dess natur-, kul-
tur- och rekreationsvärden och utveckling av dessa. 
Negativa konsekvenser är a   biltrafi ken ökar vilket 
hindrar en hållbar utveckling.

MARK, JORD, VATTEN OCH LUFT

Översiktsplanen kan bidra till a   andelen enskilda 
avlopp minskar när ny bebyggelse tillkommer och 
områden kan anslutas till kommunalt avlopp vilket 
kan ge positiva konsekvenser. En ökad befolknings-
utveckling leder till e   större transport- och bostads-
behov vilket orsakar e   högre tryck på närliggande 
va  enområden. Mängden dagva  en blir större när 
andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar 
tillkommer i vägdagva  en, y  erligare avloppsva  en 

behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområde-
na ökar vilket ger upphov till förorening, grumling 
och andra störningar i hav och grunda vikar. Plan-
förslaget bedöms ge upphov till må  ligt negativa 
konsekvenser.  

Den trafi kökning som förväntas ske med växande 
befolkning bedöms ge mindre negativa eff ekter på 
luftkvaliteten inom kommunen. Utvecklingen av 
gång- och cykelnätet samt kollektivtrafi ken bedöms 
dock mildra dessa och inga konsekvenser bedöms 
uppstå för luftmiljön. MKN för luft kommer fortsa   
a   uppfyllas.

Sammantagen bedömning
Översiktsplanen har generellt en restriktiv syn på 
bebyggelse i områden som omfa  as av riksintressen 
vilket lägger grunden för en liten påverkan. Ingen 
utveckling som föreslås i översiktsplanen står i kon-
fl ikt med riksintresset för kulturmiljövården. 

Kommunen har fl era va  enförekomster som riskerar 
a   inte uppnå miljökvalitetsnormer (MKN), till 
exempel på grund av övergödningsproblematik, 
särskilt i kustområdet. Åtgärder presenteras i 
översiktsplanen, men ambitionen kan behöva höjas 

IV  •  HÄNSYN
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för a   möta tillväxt och för a   få avsedd eff ekt på 
statusklassningen. 

För a   uppnå miljökvalitetsnormer om god eko-
logisk status måste tillförseln av näringsämnen 
minska genom e   intensifi erat åtgärdsarbete. Åtgär-
der presenteras i översiktsplanen, men ambitionen 
kan behöva höjas för a   möta tillväxt och för a   få 
avsevärd eff ekt på statusklassningen. Styrning av 
tillkomst av bostäder, särskilt i kustområdet, kan 
förebygga en ökning av belastning på kommunens 
va  enförekomster och uppfylla miljökvalitetsnor-
mer för va  en.

MKN för luft kommer a   påverkas negativt genom 
ökad biltrafi k. Översiktsplanen anger a   trafi kinten-
siteten kan komma a   öka i kommunen i och med 
en förväntad ökad befolkning. Vikten av a   skapa 
förutsä  ningar för hållbart resande framhålls dock 
i planen. Skyddsåtgärder kan komma a   vidtas i 
trafi kintensiva trafi kstråk och luftföroreningshalter 
kan komma a   mätas framöver.

Samtliga nationella miljömål utom Storslagen 
 ällmiljö bedöms vara relevanta för översiktsplanen. 

Översiktsplanen visar god överensstämmelse med 
de nationella miljömålen. Översiktsplanen bedöms 
bidra eller vara neutralt för samtliga miljömål.

I översiktsplanen har ingen bebyggelse föreslagits 
inom det generella strandskyddet om 100 meter. 
Intentionen är a   bevara naturvärden inom strand-
skyddat område och a   vara restriktiv med dis-
penser för enstaka byggnader och bryggor. Inför 
exploateringar kommer naturvärdesinventeringar 
a   utföras. Översiktsplanen beskriver också a   
va  en- och avlopps (VA)-lösningar ska ta hänsyn till 
natur- och kulturvärden. De  a gör a   strandskyd-
dets grundläggande syften har goda möjligheter a   
upprä  hållas. 
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Ordlista
Biologisk mångfald: en sammanfa  ande beteck-
ning på rikedom av arter, den genetiska variationen 
inom olika arter och mångfalden av ekosystem.
Denitrifi kation: omvandling av kväveoxider till 
kvävgas.

Ekosystem: allt levande och dess livsmiljö inom e   
område.

Ekosystemtjänster: tjänster som människor är 
direkt beroende av och som miljön tillhandahåller. 
Exempel på ekosystemtjänster är produktion av 
syre, rent va  en, levande mark, insekters polline-
ring, möjligheter till friluftsliv med mera.

Funktionsblandad bebyggelse: en blandning av 
byggnader med olika funktioner, till exempel en 
blandning av byggnader som innehåller bostäder, 
fritidsverksamheter, butiker, kontor eller andra verk-
samheter.

Glupar: tidvis va  enfyllda sänkor med underjor-
diska till- och utlopp. Glupar är speciellt vanliga i 
Uppland. 

Impediment: mark som ekonomiskt inte lämpar sig 
för jord- eller skogsbruk eftersom odlingsförutsä  -
ningarna är dåliga.

Lokalt omhändertagande av dagva  en, LOD:
innebär a   dagva  en tas om hand så nära källan 

som möjligt i stället för a   ledas bort i e   lednings-
nät. Dagva  en kommer från tak, gator och andra 
ytor där nederbörd och smältva  en inte naturligt 
kan fi ltrera ner i marken. Exempel på lokalt omhän-
dertagande är a   dagva  en från en parkeringsplats 
leds av till en gräsyta bredvid parkeringen. Ekolo-
gisk dagva  enhantering (ED) är en typ av LOD med 
fokus på vegetationens va  enhållande och avdun-
stande förmåga. 

Miljöstörande verksamhet: verksamhet som kan 
ge upphov till lukt, buller, luftföroreningar, va  en-
föroreningar, vibrationer eller andra störningar i 
omgivningen. 

Molluskfauna: arter som hör till gruppen blötdjur. 
Dit räknas bland annat snäckor, musslor och bläck-
fi skar.

Naturbetesmark: mark som länge använts till bete 
och som inte gödslats, plöjts och odlats.

Naturskog: skog där den mänskliga påverkan varit 
begränsad och mark, växt- och djurliv främst präg-
lats av naturgivna förutsä  ningar.

Nyckelbiotop: skog där det fi nns eller man kan 
förvänta sig a   hi  a rödlistade arter.

Rödlistad art: växt- eller djurart som anses löpa 
risk a   försvinna. Graden av hot kan variera. Den 

senaste svenska rödlistan omfa  ar 4 273 arter i sex 
olika kategorier.

Serviceort: en tätort i Östhammars kommun med 
särskilt serviceansvar. Alunda, Gimo, Öregrund, 
Österbybruk och Östhammar är serviceorter.

Småort: sammanhängande bebyggelse med 50–199 
invånare och högst 150 meter mellan husen. 

Tätort: sammanhängande bebyggelse med minst 
200 invånare och högst 200 meter mellan husen.
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PLANEN GER VÄGLEDNING

• för kommunala beslut om detalj-
planer, bygglov och andra tillstånd

• för arbetet med regionala utveck-
lings- och planeringsprojekt

• för andra myndigheter som prövar
eller överprövar kommunala beslut.

PLANEN SKA REDOVISA

• grunddragen för mark- och vatten-
användningen

• vilken hänsyn som ska tas till
allmänna intressen

• hur riksintressen och miljö-
kvalitetsnormer ska tillgodoses.

Bilaga 2Bilaga 1 Bilaga 3

Hur ska Östhammars kommun utvecklas?
Det är en fråga vi fokuserar lite extra på i Översiktsplan 2022. Stegen fram till en färdig plan är fl era. 
Planen handlar om utveckling, och utveckling förutsätter att  vi samarbetar. Översiktsplanen ska peka 
ut riktningen. Därför behöver vi vara överens om mål och riktning. Det är viktigt att  många deltar i ar-
betet. När översiktsplanen är antagen ger den stöd för mer detaljerad planering och andra kommuna-
la beslut om hur vi ska använda mark och vatten. Den talar också om för omvärlden vart vi är på väg.

SAMRÅD PÅGÅR

Just nu har vi samråd om ett  första förslag. Det betyder att  vi vill fånga upp synpunkter från så 
många som möjligt. I detta skede har kommunen arbetat internt genom bland annat internt samråd (se 
vägen till antagen plan nedan). De synpunkterna ligger till grund för planförslaget. 

Här sammanfattar vi planens viktigaste delar. Vill du fördjupa dig finns mer att läsa. Hela översikts-
planen består av följande dokument: Del 1 Planförslag. Bilaga 1 Strategisk miljöbedömning. Bilaga 2 
Vägledning för delmoråden. Bilaga 3 Kartunderlag för planering.

Huvudhandling: Planförslag

VÄGEN TILL ANTAGEN PLAN

Dokumenten kan laddas ner på www.osthammar.se/samrad2022 eller beställas på e-postadressen 

oversiktsplan@osthammar.se. Webblänkar är klickbara i webbversionen av ÖP Sammanfattning.

Revidering 
ÖP 2016

Internt
samråd

http://www.osthammar.se/samrad2022
mailto:oversiktsplan@osthammar.se
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/op_2022_samradshandling.pdf
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/bilaga-1---strategisk-miljobedomning.pdf
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/bilaga-2---vagledningar-for-delomraden.pdf
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/bilaga-3---kartunderlag-for-planering.pdf
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Östhammar idag – en småskalig  
kommun med en mångfald av miljöer
Kusten och skärgården, men också valonbrukens historiska miljöer och våra vackra odlingslandskap  
sätter sin prägel på Östhammars kommun. Här vistas många gärna på sin fritid. Vi som bor här trivs  
och är trygga. Den lilla skalan ger många fördelar. Ett gott utbud av basservice finns i våra fem tätorter. 

Samtidigt har vi den stora skalan inom räckhåll – Uppsala, Stockholm och Arlanda, porten till alla 
världens städer. 

Jobb finns det också. En hög andel av invånarna i yrkesverksam ålder har jobb. Andelen arbetslösa 
(som del av Arbetsförmedlingens registerbaserade arbetskraft 16-64 år) var 2019 endast 2,3 procent, 
att jämföra med riksgenomsnittet på 3,5 procent. Cirka 2 000 personer pendlar in till jobb i kommunen 
varje dag. På vägen möter de 3 000 kommuninvånare som pendlar ut till jobb på andra ställen. Det 
saknas jobb i vissa branscher även om det finns gott om arbetstillfällen i Östhammars kommun. Grund-
skolor, förskolor, fritidshem och familjedaghem finns i alla större tätorter. Vi har kommunal vuxenut-
bildning och gymnasieskolor med olika inriktningar. I många skolor finns plats för fler. Tillgången till 
boenden för människor med särskilda behov är också god. 

Just nu flyttar många in i region Uppsala – Stockholm – Mälardalen. Hittills har få hittat till Östham-
mars kommun. En delförklaring kan vara att det råder brist på bostäder, en annan att vägar och andra 
kommunikationsleder inte håller den standard som många förväntar sig. Utmaningar är till för att 
lösas. I översiktsplanen finns förslag till mål och strategier som kan göra det möjligt för Östhammars 
kommun att växa och bli en del i regionens positiva utveckling. 

Foto: Camilla AnderssonFoto: My Laurell
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Framtidsvisioner i sammanhang
VI HAR EN VISION: Alla i Östhammars kommun ska känna trygghet, trivsel och framtidstro

Det gäller kommunmedborgare, verksamhetsutövare och besökare. Hela Östhammar ska utvecklas 
med sin samtid på ett  varsamt och respektfullt sätt . I vår kommun växer livskraft fram både i stad och 
på landsbygden.

Östhammar är en kommun som målmedvetet arbetar med ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet. Kommunen erbjuder en väl fungerande samhällsservice, arbete och bostäder. Gemenskap, 
öppenhet, tolerans och levande kultur är också beskrivande för kommunen. Människor känner tillit 
till varandra - det skapar trygghet.

En utvecklingsstrategi (RUS) har tagits fram av Region Uppsala för att  beskriva vad kommuner och 
region vill åstadkomma tillsammans med andra aktörer i länet. Den innehåller visioner och mål som 
lägger grunden för utvecklingsarbetet i länet på längre sikt. Utvecklingsstrategin fungerar även som 
en länsstrategi för Agenda 2030. Strategin vänder sig till personer och organisationer som vill vara 
med och påverka regionens långsiktiga utveckling.

Självklart deltar vi också i samarbeten som inkluderar Stockholm och Mälardalen, och den stor regi-
onala planering som presenteras i RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och för 
Stockholms kust och skärgård. 

Översiktsplanen är ett  verktyg för att  tydliggöra hur Östhammars kommun stakar ut vägen mot fram-
tiden, i samverkan med omgivningen.

Framtidsvisioner i sammanhang
Alla i Östhammars kommun ska känna trygghet, trivsel och framtidstro

Det gäller kommunmedborgare, verksamhetsutövare och besökare. Hela Östhammar ska utvecklas 
med sin samtid på ett  varsamt och respektfullt sätt . I vår kommun växer livskraft fram både i stad och 

Östhammar är en kommun som målmedvetet arbetar med ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet. Kommunen erbjuder en väl fungerande samhällsservice, arbete och bostäder. Gemenskap, 

Gävle

Arlanda
StockholmStockholm

Uppsala

Skyttorp

Örbyhus

Norrtälje
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Mål att sikta mot
Steget från vision till verklighet kräver tydliga mål att samverka kring. Översiktsplanen går hand i 
hand med kommu-nens tillväxtstrategi och därför verkar översiktsplanen för samma effektmål som 
tillväxtstrategin eftersträvar: 

Gentemot dessa effektmål så finns sju preciserade resultatmål som sedan ska genomsyra översiktspla-
nen. Dessa är:

SAMVERKAN

Privata, ideella, kommunala och statliga aktörer arbetar tillsammans för att utveckla boendemiljöer, 
infrastruktur och service - vårt Östhammar. Vi hjälps åt. Det kan bland annat handla om samverkan i 
samband med exploatering, drift av anläggningar eller trygghetsskapande insatser med mera.

ÖKAD ATTRAKTIVITET OCH BEFOLKNING

Östhammarsbon uppfattar kommunen som en bra plats att bo och leva i samt befolkningen ökar med 
mer än 200 invånare/år. Att medborgarna gillar sin hemort är förstås grundläggande för en kommun 
som vill stärka sitt varumärke.

NÄRINGSLIV

Företagen i Östhammars kommun växer och är framgångsrika samtidigt som nya företag i tjänstesek-
torn etableras. Vi lyckas när:

• Nya företag startas och etableras

• De befintliga företagen växer och utvecklas

• En bred arbetsmarknad för fler skapas

EKONOMISK HÅLLBARHET

Långsiktigt god ekonomisk hushållning med förmåga att fullfölja utbyggnadsplanen av offentlig  
service. Med den totala skuld som kommunen har idag och bedömningen av kommande investerings-
behov är det uppenbart att prioriteringar kommer behöva göras. Kommunen kommer inte kunna er-
bjuda hela bredden av offentlig service vid varje enskild tätort, utan styr mot en utveckling där olika 
verksamheter koncentreras till olika orter.

Ekonomisk hållbarhet handlar inte bara om den gemensamma offentliga ekonomin. För att detta ska 
vara möjligt och för att företag och människor ska kunna utvecklas behöver även näringslivets 
ekonomiska tillväxt och privatpersoners ekonomiska försörjningsmöjlighet vara starkt. 

Tillväxtstrategin tar sikte på dessa tre perspektiv av ekonomisk hållbarhet.

ERBJUDER EN FUNGERANDE 
SAMHÄLLSSERVICE, ARBETE  

OCH BOSTÄDER

GEMENSKAP, ÖPPENHET, TOLERANS  
OCH LEVANDE KULTUR ÄR KÄNNE- 

TECKNANDE FÖR KOMMUNEN

EN LIVSKRAFT I BÅDE STAD 
OCH PÅ LANDSBYGDEN

EN HÅLLBAR KOMMUN - EKOLOGISKT,  
SOCIALT OCH EKONOMISKT
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INFRASTRUKTUR

Att medborgare ges goda möjligheter med avseende på gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, förbin-
delser för längre resor samt biltransporter är en viktig framgångsfaktor för en attraktiv region. En del i 
detta är att den fjärde och avslutande etappen av nya länsväg 288 genomförs.

VATTEN OCH AVLOPP FÖR BEFINTLIGA OCH NYTILLKOMMANDE 
MEDBORGARE OCH FÖRETAG

Utbyggnad av kapacitet har byggts ut i kommunens västra delar. För kommunens östra delar ska beslut 
fattas för såväl vattenförsörjning som avloppsrening. Även här handlar det om beslut och prioriteringar 
som får stora effekter och som motsvarar stora ekonomiska värden. Väl underbyggda underlag är viktiga, 
liksom klokhet i ledarskap.

BOENDE OCH LIVSMILJÖER

Nöjda invånare är en viktig nyckel till en positiv utveckling i kommunen. Kommunens organisation, ofta 
i samverkan med andra aktörer, arbetar löpande med det kommuninvånarna vill se en förbättring av.
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Framtidsbild 2040
Den här framtidsbilden visar vad vi vill uppnå inom några viktiga områden: i rollfördelning mellan 
våra fem största tätorter – serviceorter – och i strukturen för kommunikationer och bebyggelse.

SERVICEORTERNA

2040 har serviceorterna utvecklats utifrån sina respektive förutsättningar och styrkor. Alunda och 
Österbybruk har utvecklats till attraktiva boendeorter med goda kommunikationer till Uppsala, 
Stockholm och Gävle och ett brett utbud av boendetyper. Gimo är en knutpunkt för skola och arbete 
genom ett utvecklat specialgymnasium och satsning på industrigymnasium. Öregrund är en ser-
viceort för skärgårdens bofasta befolkning, men också för sommargäster och turister. Här finns ett 
varierat utbud av bostäder och välbevarade kulturmiljöer. Östhammar utvecklats till ett centrum för 
sjukvård, handel och administration genom sitt läge i gränsen mellan kust och inland.

KOMMUNIKATIONSSTRÅKEN

Sista etappen på väg 288, kommunens huvudstråk, har färdigställts och utvecklats till en snabb och 
säker kommunikationsled med utökad kollektivtrafik. Det är lätt att ta sig mellan Öregrund och 
Alunda för lokala resor och det går att snabbt och bekvämt att ta sig till Uppsala med direktbuss. För-
bindelserna på väg 76 mellan Norrtälje och Gävle har blivit bättre, liksom kommunikationerna mellan 
Österbybruk och Forsmark, och mellan Alunda och Arlanda. Anropsstyrd kollektivtrafik binder 
samman viktiga landsbygdsstråk med kommunens serviceorter. 

BEBYGGELSESTRUKTUREN

Längs 288:ans prioriterade vägstråk har ny bebyggelse tillkommit i anslutning till befintliga hus-
grupper. Detta med hänsyn till landsbygdens intressen och de areella näringarnas behov. De mindre 
orterna har vuxit och får ett bredare utbud av bostäder och verksamheter i liten skala. På vissa orter 
har hotellverksamhet och andra turistanläggningar utvecklats. De större byarna har förtätats och fler 
har valt landsbygdsboende eftersom kommunikationerna blivit bättre. Fler har också valt att bosätta 
sig året runt i kust- och skärgårdsområdet.

FRAMTIDSBILD 2025
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Behov och utmaningar
Ett antal utmaningar måste hanteras för att förverkliga målen vi har satt upp, på ett hållbart sätt. 
Här följer några viktiga behov och utmaningar vi har identifierat: 

UTMANING

• Att skapa en lagom tät struktur av bebyggel-
se och att utveckla ett samspel mellan tätorter
och bygder som ger alla rimlig närhet till ett
basutbud av service. UTMANINGAR

• Att göra kommunen till en mer integrerad del
av regionen; både länet och Stockholm-Mälar-
dalen, med hjälp av kommunikations lösningar.
Aktiva dialoger med andra myndigheter och
organisationer har avgörande betydelse för att
kommunikationerna inom kommunen och mot
omvärlden ska kunna utvecklas.

• Att utveckla den lokala bostadsmarknaden och
skapa ett bredare utbud av bostadstyper
i alla tätorter.

• Att göra den lokala arbetsmarknaden lång-
siktigt hållbar. Kommunen måste kunna erbju-
da olika målgrupper en attraktiv boendemiljö,
eller pendlingsmöjligheter som är bekväma
och tidseffektiva om företagen ska ha
möjlighet att rekrytera duktiga människor
inom olika kompetensområden.

UTMANINGAR

• Att identifiera, ta tillvara och utveckla de
värden och miljöer som är attraktiva i just
vår kommun. Vi ska skapa ett attraktivt
boende utifrån våra förutsättningar och se till
så att alla får tillgång till havet, naturen och ett
rikt fritidsutbud.

• Att göra miljö och klimat till viktiga frågor
i alla vardagsbeslut.

GEOGRAFIN

Östhammars kommun har fem stora tätorter. 
Genom åren har olika investeringar fördelats 
mellan dem. Vi har ingen självklar centralort. 
Det kan skapa problem när vi ska fatta viktiga 
beslut om investeringar. Alla vill ha tillgång till 
så bra service som möjligt i sin egen närhet – 
men sådant som kostar mycket pengar har vi inte 
råd att ha på alla platser. Samtidigt hushållar vi 
bäst med resurserna genom att ta vara på  
de investeringar som redan gjorts i olika orter. 

Vi behöver se orterna som stadsdelar som hör 
ihop. Både sinsemellan, men också med lands-
bygden och mindre tätorter runt omkring. 

NYCKLAR TILL UTVECKLING

Tillgång till bra kommunikationer, bostäder och 
ett livskraftigt företagande är viktiga nycklar till 
utveckling. 

Hög kvalitet på vägar, kollektivtrafik och tele- 
och datanät gör det lättare att vara invånare och 
företagare i Östhammars kommun. Det går att 
bo här, men jobba någon annanstans. Det går att 
jobba här, men bo på annat håll.

I Östhammars kommun finns det gott om villor 
men ont om bostäder i lägenhet. I praktiken 
har vi bostadsbrist, trots att vi inte blivit fler de 
senaste 20 åren. Bristen på lägenheter låser bo-
stadsmarknaden. En utvecklad bostadsmarknad 
ska kunna erbjuda lämpliga bostäder för olika 
åldersgrupper. med rätt kompetens. För att  
kunna utvecklas måste de lokala företagen  
kunna rekrytera människor.

KVALITET FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Attraktivitet skapas av det vi har att erbjuda 
omvärlden. Människor vistas gärna här på 
fritiden. Många uppskattar den blandning vi har 
av olika miljöer och landskapsvärden. Därför 
ska vi sträva efter att hitta bra avvägningar, så 
att vi kan bevara viktiga värden och minimera 
miljöpåverkan.

De här behoven och utmaningarna  
lägger grunden för strategier och rikt linjer i 
förslaget till översiktsplan. 
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Strategi: Tillhandahålla byggklara tomter
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Strategi: Ta vara på tätorternas småskalighet och karaktär

Strategi: Utveckla cykelstråk på landsbygden Strategi: Underlätta kollektivt resande

Strategi: Minska klimatpåverkanStrategi: Prioritera kretslopp och resurshushållning.
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Översiktsplan 2022 

Framtida mark- och vattenanvändning
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Planens förslag
Förslagen i översiktsplanen är det som ska hjälpa oss att hantera viktiga utmaningar för att hållbart 
utveckla och använda mark och vatten i Östhammars kommun. Tidshorisonten är ungefär 10 år.  
Kartan till höger pekar ut områden för utveckling och ger förslag till intressen eller behov  
som ska prioriteras på olika ställen. 

Det är just detta som är vitsen med planen: att visa hur vi vill utveckla kommunen, hushålla 
med resurser och skydda viktiga allmänna intressen. 

Hus i sammanhang
Rubriken sammanfattar planens förslag till hur bebyggelsen ska utvecklas. Det handlar om att skapa 
bebyggelsestrukturer som är bra för den sociala utveck lingen, bra för miljön och inte ger onödigt 
höga kostnader. Målet är att ta till vara investeringar som redan är gjorda och se till så att det på ett 
bra sätt går att koppla ihop ny bebyggelse med viktiga kommunikationsstråk och olika former av 
service. 

TÄTORTER SOM SAMVERKAR

Våra tätorter har utvecklats under olika perioder och på lite olika sätt. Nu vill vi ta ett  
helhetsgrepp. För att kunna erbjuda en mångfald av boendemiljöer vill vi stärka och lyfta fram 
de unika profiler och särskilda värden som finns i de olika tätorterna. 

En strävan är att förtäta inåt och avgränsa utåt. Det stärker tätortskänslan och tar vara på de investe-
ringar som redan gjorts i att dra fram vägar, vatten, avlopp och bredband. Samtidigt får vi möjlighet 
att skapa ett mer varierat bostadsutbud. Till exempel små hyreshus eller radhus i ett villaområde. 

Bebyggelse finns alltid i ett sammanhang. Ibland har sammanhanget skapats i en annan tidsperiod 
än vår. Sådana sammanhang ska vi också ta hänsyn till. Om vi bygger nytt i historiska miljöer ska 
vi göra det med hänsyn till sammanhanget. Vi ska inte bygga sönder attraktiva och kulturhistoriskt 
intressanta områden. 

Om vi lägger ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse blir det enklare och billigare att 
koppla ihop de nya områdena med den infrastruktur vi redan har: vägar, ledningar, kollektivtrafik-
stråk, förskolor, skolor och kommersiell service. Det ska finns säkra gång- och cykelvägar till viktiga 
mötespunkter, rimliga avstånd till busshållplatser och en god tillgång till närnatur som hänger sam-
man i stråk.

Verksamheter som kräver ett större befolkningsunderlag behöver vi koncentrera till den ort som har 
bäst förutsättningar att serva hela kommunen.

NÅGRA STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Orternas stadsbyggnadskvaliteter och karaktär ska tas till vara.

n Centrum ska förstärkas och lätt kunna nås med kollektivtrafik eller
gång- och cykelvägar.

n Nya områden ska ha naturliga kopplingar till befintlig bebyggelse
och kollektivtrafikstråk och innehålla en blandning av bebyggelsetyper.

n Tillgängliga och attraktiva allmänna platser behöver utvecklas.

n Det ska finnas samband mellan gröna stråk inom orterna.
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BOSTÄDER, STÖRRE OMRÅDEN

Ett antal bostadsområden pekas ut i kartan för den framtida mark- och vattenanvändningen. En sär-
skiljning görs mellan större bostadsområden och kompletterande bostadsbebyggelse.

Bostadsområden som klassas som större områden är inte förtätningsområden, utan är områden som 
lämpar sig för helt nya bostadsområden. När detaljplanering sker på platser som omfattas av denna 
typ av användning är det lämpligt att möjliggöra för bebyggelse i större skala än enstaka byggnader. 
Det kan också vara lämpligt att i detaljplan möjliggöra för ny kommunal service inom dessa områden, 
som t.ex. olika typer av omsorgsboende eller specialboende samt förskola och skola. Även lättare ser-
vice i privat regi, såsom handel, är ofta lämpligt som komplement till de större bostadsområdena. Den 
huvudsakliga markanvändningen i dessa områden är dock alltid för bostadsändamål.

BOSTÄDER KOMPLETTERANDE

Områden som hör till denna kategori är mindre områden i anslutning till befintlig bebyggelse. När 
områdena exploateras ska det ske i liten grad och med hänsyn till omkringliggande befintlig bebyg-
gelse. Tillkommande bebyggelse i områdena kan i stor mån utnyttja befintlig infrastruktur och servi-
ce, såsom vägar och förskolor. Även här kan olika typer av omsorgsboenden bli aktuella.

INDUSTRI OCH VERKSAMHETER

Områden i denna kategori lämpar sig för störande verksamheter och industrier. Även lättare verksam-
heter såsom handel och kontor får anläggas inom dessa områden. Däremot är områdena ej lämpliga 
för bostadsändamål. Om ett område i kategorin till exempel endast är lämpligt för kontor men inte för 
störande industri preciseras detta tillsammans med en motivering i det berörda områdets områdesbe-
skrivning på kommande sidor.

KORRIDORER FÖR INFRASTRUKTUR

Hela eller delar av korridorerna kan i framtiden komma att ianspråktas av infrastrukturobjekt såsom 
vägar, cykelvägar, tekniska anläggningar. 

På bostadsmarknaden i kommunen är Alunda en av orterna med högst efterfrågan. Flera nya utvecklingsområden för bostäder föreslås i översiktsplanen.



14

REKREATIONSUTVECKLING

I denna kategori ingår grönområden, parker och områden för friluftsaktiviteter som kommunen vill 
utveckla i framtiden. Syftet med kategorin är att identifiera platser som har stort rekreationsvärde, 
men där tillgängligheten eller användbarheten kan bli bättre. Om ett område i denna kategori utveck-
las ska det alltså ske med villkor att platsens kvaliteter höjs. Natur- och grönområden som enbart ska 
bevaras klassas ej i denna kategori. Sådana platser pekas ut i kategorin skyddsvärda områden.

SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN

Många platser i kommunen omfattas redan idag av olika slags skydd, till exempel i form av riksintres-
sen eller naturreservat. I kategorin skyddsvärda områden är inte alla dessa områden med. Den här ka-
tegorin syftar istället till att identifiera platser som kommunen ser ett behov av att i framtiden skydda 
mot exploatering, eller platser där befintligt skydd behöver stärkas. Att ett område i den här kategorin 
ska skyddas innebär inte i första hand att de enskilda fysiska objekten inom respektive område ska 
skyddas och bevaras, om det inte uttryckligen står så under områdets beskrivning på kommande sid-
or. Det viktiga är ofta områdets funktion och hur det används, och att skydda de kvaliteter och värden 
som området innehar.

DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN

Detaljplanelagda områden sedan tidigare där ingen ny utveckling föreslås. Gällande detaljplan be-
döms vara i enlighet med kommunens intentioner.

ANDRA OMRÅDEN

Exempelvis tekniska anläggningar, pågående planer, skola/förskola osv. Den exakta användningen 
preciseras i områdesbeskrivningen.

Mer information om intentioner för respektive område finns att läsa 
i den fullständiga versionen av samrådshandlingen för översiktsplan 
2022. Du hittar den på www.osthammar.se/samrad2022

http://www.osthammar.se/samrad2022
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Alunda

Alunda är ett ungt samhälle. Orten delas i två delar av väg 288 och Kilbyån. De äldsta delarna av 
den moderna tätorten ligger på östra sidan av ån, i Foghammar. Alunda har en profil som utpräglad 
boendeort, med goda kommunikationer i flera väderstreck: inåt kommunen och utåt mot Uppsala och 
Arlanda. Här finns en del mindre verksamheter, men ingen tung industri. Det finns ett bra basutbud 
av offentlig och kommersiell service.

Med sina goda kommunikationer finns det stora möjligheter för Alunda att utvecklas, framförallt ge-
nom att befintliga bostadsområden förtätas och knyts samman. Goda rekreationsmöjligheter finns att 
tillgå inne i tätorten. En busstation och utökning av verksamheter runt resecentrumet skulle kunna ge 
centrumområdet ett lyft.

Utmaningar i form av begränsad kapacitet i det lokala reningsverket, behov av att utveckla ett attrak-
tivt centrum samt att skapa förutsättningar för kollektivtrafik när Alunda växer öster om väg 288 är 
något kommunen måste arbeta aktivt med i framtiden.
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Gimo
Gimo har vuxit fram runt Gimo bruk som etablerades på 1600-talet. Den ursprungliga bruksmiljön 
ligger norr om järnvägen. Här finns flera av de gamla produktionsanläggningarna fortfarande kvar, 
liksom många av de bostäder som var avsedda för de anställda i bruket. Huvuddelen av den bevara-
de bruksbebyggelsen är från 1700-talet. Orten växte fram under andra halvan av 1900-talet som en 
modern ort med stor inflyttning. En bidragande orsak var att industriföretaget Sandvik Coromant 
etablerade sig i Gimo. Utvecklingen av orten var som störst på 60- och 70-talet. 

Gimo har en profil som modern industriort och centrum för utbildning. Det finns gott om idrottsan-
läggningar, rekreationsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och arbete. Den service tätorten har ligger 
framförallt kring Gimo torg, men det finns också några handelsföretag längs väg 288. Gimos profil 
kan utvecklas ytterligare som modern industriort och centrum för utbildning i kommunen. Gimo lig-
ger geografiskt bra till och ett bra resecentrum kan stärka ortens funktion som knutpunkt och viktig 
arbetsort.

Men det finns också utmaningar. Attraktionen behöver stärkas, Gimo centrum behöver få ett lyft och 
om orten skulle växa mycket på sikt finns begränsningar för vatten och avlopp.
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Öregrund

Öregrund fick stadsrättigheter redan 1491 och anlades av Östhammarsbor som sökte sig mot kusten 
för att få en djupare hamn. Öregrund hade under en period en mycket viktig funktion för ut skepp-
ning av järn och för den intensiva kusttrafiken under sjöfartens gyllene århundraden.

Öregrund erbjuder ett småskaligt tätortsboende med havs och skärgårdskontakt. Det finns marina 
verksamheter. Verksamheten vid Kustlaboratoriet, en del av Sveriges lantbruksuniversitet, bidrar till 
att differentiera arbetsmarknadsutbudet. Här bedrivs forskning och undervisning på universitetsni-
vå. Staden är en unik pärla vid havet som lockar många besökare. Som serviceort betjänar Öregrund 
stora delar av kust- och skärgårdsområdet.

Det finns goda möjligheter att utveckla det småskaliga tätortsboendet i Öregrund och stadens viktiga 
funktion som serviceort för omkringliggande kust- och skärgårdsområden. I detaljplanelagda områ-
den finns det plats för ytterligare verksamheter med marin anknytning, ett viktigt utvecklingsområde 
för Öregrund.

En stor utmaning för utbyggnad i Öregrund är kapaciteten i vatten- och avloppsnätet. Bättre trafiklös-
ningar fram till färjeläget kan stärka hamnområdets funktion som mötesplats.
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Österbybruk
Österbybruk är det största och äldsta järnbruket i Östhammars kommun, anlagt redan på 1500-talet. 
Här finns både industribyggnader och bostäder från bruksepoken. Den moderna tätorten har fram-
förallt anlagts norr om herrgården, även om viss kompletterande bebyggelse har kommit till i anslut-
ning till de gamla brukslängorna.

Österbybruk är en trivsam boende- och pendlarort med bra förbindelser i flera väderstreck: mot Gävle 
och Uppsala-Stockholm via Upptåget i Örbyhus och Skyttorp eller E4. Vallonbruket tillför skönhet och 
kulturhistoria. Det finns en tydlig koppling mellan nutid och historia. Från torget i centrum ser man in 
i herrgårdsområdet. 

Det finns goda möjligheter för Österbybruk att utvecklas som boende och pendlarort. Här finns många 
attraktiva miljöer och också närhet till spårbundet pendlingsalternativ. Genom att förtäta och knyta 
samman olika bostadsområden kan stadskänslan förstärkas, men med stor hänsyn till ortens höga 
kulturmiljövärden. Det är viktigt att knyta ihop bostadsområden och grönstruktur i orten, och att göra 
orten attraktiv att flytta till med ett utbud av service och handel.
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Östhammar
Östhammar anlades redan på medeltiden och fick sina stadsrättigheter så tidigt som 1368. Då låg be-
byggelsen strax väster om nuvarande stadskärna. Staden fungerade som ett handelscentrum genom-
närheten till havet och hade också en viktig funktion för den fiskande befolkningen. 

Östhammar är kommunens största tätort, en småstadsidyll och ett centrum för handel och adminis-
tration. Här ligger kommunhuset och flera andra centrala servicefunktioner, exempelvis Östhammars 
vårdcentrum med akutmottagning. Östhammar fungerar som centralort. Kommunhus, vårdinrätt-
ningar och bibliotek ligger i anslutning till stadskärnan. Skolor (F-9), förskolor och sportanläggningar 
finns på lite olika platser och på lite längre avstånd från stadskärnan. Här finns även flera affärscen-
trum samt ett externt köpcentrum.

Östhammar har, om vatten- och avloppskapaciteten löses, goda möjligheter för att utvecklas. Områ-
den i tätorten kan knytas ihop, nya infarter kan knyta ihop de olika delarna av tätorten. Sjöfronten 
och sammanhängande gröna stråk kan användas som attraktionskraft för orten och bör hållas intak-
ta. Ett levande centrum är en viktig pusselbit.
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Levande landsbygd
På landsbygden finns många små byar och mindre orter. Bebyggelsen är ofta samlad i grupper.  
Det är en struktur vi vill ta tillvara och utveckla. Med en sammanhållen bebyggelse är det lättare 
att ordna kommunal och teknisk service. Möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken blir bättre.

Genom att hålla samman bebyggelsen kan vi också se till så att det finns utrymme för de areella  
näringarna att utvecklas: jordbruk, skogsbruk, fiske och turistnäringar. Vi vill ha en levande  
landsbygd och ska genom planeringen underlätta för dem som vill bruka mark och vatten på olika 
sätt. Det är också viktigt att spara sammanhängande gröna kilar och stråk där människor och djur 
kan röra sig fritt. 

NÅGRA STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n På landsbygden ska ny bebyggelse läggas
i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper.

n Vi ska prioritera bebyggelsegrupper längs de starka kollektivtrafikstråken.

n Ny bebyggelse får inte bli ett hinder för
dem som brukar marken och håller landsbygden levande.

n Vi ska värna gröna samband mellan bebyggelsegrupperna.

n Vi ska skydda viktiga kultur- och landskapsvärden.

Foto: Mostphotos.com | Helge Rubin
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Platser för utveckling
Till 2040 vill vi att befolkningen i Östhammars kommun ska ha ökat med minst 500–1 000 personer. 
Vi måste ha något att erbjuda när nya invånare knackar på dörren. 

Därför behöver vi arbeta med en aktiv bostadsplanering och se till så att det finns en stabil tillgång på 
attraktiva, byggklara tomter i alla tätorter och längs viktiga kommunikations leder. Förberedelserna 
måste göras av kom munen i samverkan med andra aktörer. Kommunen kan till exempel köpa upp 
lämplig mark och bjuda in olika aktörer att delta i nya projekt. Skalan ska vara sådan att den även kan 
passa mindre företag och lokala aktörer. 

Detta är ett bland flera sätt att stödja utvecklingen av det lokala näringslivet. Ett annat är att se till så 
att det i attraktiva lägen finns tillgång till lokaler och tomtmark som passar olika typer av verksamhe-
ter. 

Störande verksamheter behöver tillgång till särskilda platser. De bör ligga utanför serviceorterna. 
Därför måste vi se till så att det finns industritomter i utvecklingsbara lägen och med skyddsavstånd 
omkring. 

NÅGRA STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Vi ska identifiera attraktiva lägen för att utveckla ny bebyggelse.

n Vi ska se till så att det finns en stabil tillgång
till attraktiva, byggklara tomter i alla tätorter.

n Vi ska prioritera byggprojekt längs viktiga kommunikationsleder.

n Nya planer som tas fram ska vara flexibla
och gå att förverkliga i etapper och av olika aktörer.

n Planerna ska anvisa platser för bostäder
och i lämpliga lägen också för tjänsteföretag.

n Vi ska ta tillvara initiativ för att utveckla livsstilsboenden.

n Vi ska ta fram industrimark med utvecklingsmöjligheter och skyddsavstånd,
för nya verksamheter och för att göra det möjligt att flytta störande
verksamheter från attraktiva boendelägen eller handelsområden.

Foto: Magnus Degerman
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Bra kommunikationer
Att binda ihop orter och bygder inom kommunen, och skapa bra förbindelser med omvärlden, 
är en av de stora framtidsutmaningarna för Östhammars kommun. Väg 288, 290, 292 och 76  
är de viktigaste vägtrafikstråken. De binder ihop, både inåt och utåt. 

Målet är att den sista etappen av väg 288 har byggts om och därmed har hela väg 288 utvecklats till en 
snabb och säker kommunikationsled till år 2040. Här är vi på god väg. Förhoppningen är att standar-
den på vägarna från Alunda, via Arlanda till Stockholm också har förbättrats och har kollektivtrafik 
år 2040. Och att det då går att åka persontåg på järnvägssträckningen mellan Hargshamn och Örby-
hus.

Ett viktigt mål är också att hälften av antalet resor sker med kollektivtrafik. Vi behöver koppla ihop 
olika trafiklösningar genom att skapa resecentrum i alla serviceorter. Där ska anropsstyrd kollektiv-
trafik, viktiga vägförbindelser och gång  och cykelleder mötas. Det ska finnas parkeringsplatser och 
gärna viss service vid dessa resecentrum.

De elektroniska kommunikationerna behöver också förbättras. Kapaciteten i mobilnätet behöver för-
stärkas i vissa delar av kommunen. Utbyggnaden av fibernätet måste fortsätta på landsbygden. 

NÅGRA STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Regional samverkan krävs för att utveckla vägar och kommunikationsstrukturer.
Gemensamma strategier och planer lägger grunden.

n Vi ska ha en aktiv samverkan med mobilnätens operatörer.

n Vi ska skapa moderna resecentrum i alla serviceorter.

n Kollektivtrafiken ska integreras i nya byggprojekt.

n Vi ska utveckla ett trafiknät som sammanbinder viktiga målpunkter i tätorterna.

n Vi ska utveckla cykelstråk på landsbygden.

n Vi ska ta fram en strategi för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
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Vatten att vårda
Vattnet är en resurs vi inte klarar oss utan. Där vi bor måste det finnas tillgång till rent dricksvatten. 
Livet i sjöar och hav ska vi också värna, för den biologiska mångfaldens och människornas skull. Både 
havet och sjöarna bidrar med viktiga värden för Östhammars kommun.

Målet är att kvaliteten på yt- och grundvattnet har förbättrats till år 2025. 

För att grundvattentillgångarna ska räcka krävs en förutseende planering. Vattenförsörjningen ska 
prioriteras framför andra typer av resursutnyttjande inom de mark- och vattenområden som påverkar 
dricksvattnet. Övergödningen av sjöar och innerfjärdar ska motverkas genom att vi har en bra rening 
av avloppsvatten, både i kommunala reningsverk och i enskilda avloppsanläggningar. 

En bättre vattenkvalitet skapas bäst genom att offentliga och privata krafter samarbetar, eftersom 
vattenkvaliteten påverkas av brukare, markägare och olika verksamheter. 

STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Hus i tätort ska vara anslutna till kommunalt VA.

n Vi ska inte bygga där det är vattenbrist.

n God vattenstatus ska vara utgångspunkten för enskilda avloppslösningar.
Kretslopp och resurshushållning ska prioriteras.

n Vi ska ha skyddsområden runt vattentäkter och brunnar.

n Husgrupper på landsbygden ska lösa VA gemensamt.

n Vi lägger stor vikt vid att identifiera verksamheter som påverkar vattenkvaliteten
i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav.

n Vi värdesätter viktiga biologiska och kulturella värden längs sjöar, vattendrag och längs kusten.

n Vi arbetar för att kunna erbjuda mottagning av toalettavfall vid större hamnanläggningar.
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Kust för alla
Östhammars kommun har en fantastisk kust och en unik skärgård. Här finns stora natur- och  
kulturmiljövärden, och enastående möjligheter till friluftsliv. Det här är värden som inte bara är  
viktiga för kommunens invånare utan också för övriga invånare i Sverige. Kustområdet öster om 
väg 76 är ett så kallat riksintresse. 

Planeringen i det här området ska prioritera naturvårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets in-
tressen. Men planeringen får inte sätta käppar i hjulen för dem som bor och lever längs kusten.  
Områdets värden skapas och upprätthålls av de människor som är verksamma här. Det ska gå att  
leva av och utveckla jordbruk, skogsbruk, fiske och turistnäringar i kust och skärgård. 

Det ska också gå att utveckla tätorterna längs kusten. Närheten till kust och skärgård bidrar till 
den profil och de attraktionsvärden som finns i Östhammar, Öregrund och Hargshamn.  

Däremot finns det begränsningar för etablering av nya, miljöstörande verksamheter öster om väg 76. 
För området runt Forsmarks kärnkraftverk gäller särskilda regler. Kommunens vindbruksstrategi 
pekar ut hela kustområdet som olämpligt för vindkraftsetableringar. 

STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n All utveckling i kust- och skärgårdsområdet ska ske med hänsyn till
areella näringar, naturvärden, kulturmiljövärden och landskapsbild.

n Nya hus i kust- och skärgårdsområdet ska byggas intill befintliga
husgrupper och ligga minst 100 meter från vattnet.

n Undantag kan göras för hus och anläggningar som underlättar
för rörligt friluftsliv och turism, på speciellt lämpade platser.

n Nya brygg- och båtanläggningar ska läggas i anslutning till
befintliga gemensamhetsanläggningar.

n Undantag kan göras för anläggningar som underlättar för rörligt friluftsliv, om platsen är lämplig.
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Fredade 
platser
Utöver kustområdet finns det flera 
andra områden i Östhammars 
kommun som har stora värden  
för naturvården, det rörliga fri-
luftslivet och kulturmiljövården. 
Sammantaget finns en rikedom  
av fina miljöer. De lockar många  
besökare och är hemvist för en rik 
uppsättning av vilda växter och djur. 
Det är miljöer vi ska värna om. 

20 områden i kommunen är utpekade som 
riksintressen för naturvården. De har som regel 
också höga värden för friluftslivet. Många av de  
här miljöerna är skyddade, till exempel som natur- 
reservat eller Natura 2000-områden. Det är bra, men  
kanske inte tillräckligt. Det kan behövas gröna korridorer mellan  
de fredade områdena, för att en del av de arter vi vill bevara ska kunna överleva på sikt. Målet är att 
vi 2040 vet mer och har åtgärdat viktiga behov. 

Bruken med omgivningar är riksintressen för kulturmiljövården. Det är också de gamla fiske- 
och sjöfartsstäderna Öregrund och Östhammar. Därutöver finns det runt om i landskapet många 
lämningar efter tidiga bosättare i kommunen. Totalt finns elva områden av riksintresse för  
kulturmiljövården i Östhammars kommun.

Landskapet berättar en spännande historia för den som lär sig att tolka det. Genom att lyfta fram 
och förmedla kunskaperna om bygdernas utveckling, i samspel med olika verksamheter, kan  
kultur miljöernas attraktionskraft stärkas ytterligare. Till 2040 ska vi göra klart vad som måste  
fredas och vad som går att utveckla på ett hänsynsfullt sätt. 

STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Vi ska ta fram en grönstrukturplan med naturvårds- och friluftspolitiska strategier.

n Vi ska slå vakt om kärnområden med skyddad natur och skapa gröna länkar mellan dem.

n Vid exploatering nära områden med höga natur- och/eller kulturmiljövärden
ska eventuell påverkan utredas och möjliga alternativ undersökas.

n Vi ska ta fram ett kulturmiljövårdsprogram som avgränsar och tydliggör viktiga värden.

n Ny bebyggelse i historiska miljöer ska utformas med särskild hänsyn till
landskapsbild och bebyggelsekaraktär.

n Inga vindkraftverk i ostörda naturområden, eller områden med ett rikt fågelliv.

n Inga vindkraftverk i kulturmiljöer med välbevarad bebyggelsestruktur
eller en landskapsbild med ålderdomlig prägel.

Foto: Camilla Andersson



Bo och leva
En god social utveckling i kommunen förutsätter att människor känner sig trygga, har en god livs-
kvalitet och likställda möjligheter att delta i samhällslivet. Alla kommuninvånare ska känna att de 
har möjlighet att påverka och vara delaktiga i utvecklingen. Den fysiska tillgängligheten ska vara bra, 
även för människor med funktionsnedsättningar. 

2040 ska det i alla serviceorter finnas ett basutbud av samhällsservice, lättillgänglig närnatur och enk-
lare idrottsanläggningar. Ett komplett utbud av offentlig och kommersiell service ska finnas tillgäng-
ligt för alla, med hjälp av väl utbyggda kollektivtrafikförbindelser mellan orterna. Tack vare ett gott 
samarbete mellan kommunen, näringslivet och ett aktivt föreningsliv finns ett rikt utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter som ger stimulans och skapar social tillhörighet. 

Genom att slå vakt om värdefulla miljöer, tänka på behoven av säkra trafiklösningar och minimera 
olika miljö- och hälsorisker kan den fysiska planeringen bidra till att skapa trygga boendemiljöer. 
Med en förutseende planering kan vi se till så att det finns tillgång till platser i barnomsorg, skola och 
äldreboenden som motsvarar de behov som finns. 

STRATEGIER OCH RIKTLINJER

n Vår stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens
behov och värdighet.

n Inför viktiga beslut ska vi se till så att kommuninvånarna får
möjlighet att tycka till.

n Vi lägger stor vikt vid frågor som rör fysisk tillgänglighet när vi arbetar
med planer och bygglov.

n Likaså tänker vi på behoven av mötesplatser, säkra trafiklösningar,
lekplatser och tätortsnära grönområden när vi planerar.

n Vi ska arbeta utifrån jämställdhetsstrategin, barnperspektivet samt regionala
och lokala strategier för integrering och etablering av nyanlända och asylsökande.

Foto: Östhammars kommun

Foto: Magnus Degerman
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Vad tycker du?

Samråd om översiktsplanen pågår från 14/2 till 18/4 2022. 

Så här kan du lämna dina synpunkter:

På möten, via e-post: kommunstyrelsen@osthammar. se eller per post:  
Översiktsplanen, Östhammars kommun, Box 66,  742 21 Östhammar. Ange 
”Samråd översiktsplan” i ditt yttrande. Dina synpunkter behöver vara inkomna 
senaste den 18 april.

Mer information hittar du på www.osthammar.se/samrad2022

Välkommen till samrådsmöte
Fokusområde Dag Datum Tid Plats
Alunda Mån 28/2 17–20 Alunda Bibliotek

Gimo Ons 2/3 17–20 Bruksgymnasiet Zodiaken

Österbybruk Mån 7/3 17–20 Österbyskolan

Öregrund Tisd 8/3 17-20 Sven Persson hallen

Östhammar Ons 9/3 17-20 Socitetshuset Källör

 

Digitalt möte
Tors 10/3 kl 18-20

Länk finns på hemsidan  osthammar.se/samrad2022

http://www.osthammar.se/samrad2022


Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar
www.osthammar.se
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Sammanfattning 
Bakgrund 
Östhammars kommun ligger i nordöstra Uppland och omges av grannkommunerna Uppsala i 
sydväst, Tierp i nordväst och Norrtälje i sydost. Arealen är 2 790 km², varav landarealen är 
1452 km² (52 %), hav med fjärdar 1 287 km² (46 %) och insjöar 51 km² (2 %). Strändernas 
längd, öar inräknade, är cirka 4 000 km. 
 
Kommunen har en flerkärnig ortsstruktur med fem så kallade. serviceorter, Östhammar, 
Öregrund, Gimo, Österbybruk och Alunda. Utöver dessa finns ett antal mindre tätorter och 
småorter samt ett antal fritidshusområden. Kommunens fem stora tätorter fungerar som 
serviceorter för invånarna. I alla dessa orter finns ett ganska likartat basutbud av samhällelig 
och kommersiell service, d.v.s. skolor, vårdcentraler, butiker m.m. Flera centrala funktioner 
som kommunförvaltning, sjukhusvård, gymnasium, arbetsförmedling m.m. är fördelade 
mellan orterna. 
 
Kommunens natur präglas i hög utsträckning av landhöjningen och kustlandskapets 
sprickdalssystem. Kommunens kustområde är riksintressant på grund av dess kultur- och 
naturvärden. 

Planförslaget 
En ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun antogs 2016. Där 
prioriterades bland annat en geografisk fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för de olika 
tätorterna samt kusten. En aktualitetsförklaring av ÖP 2016 gjordes sedan vår/sommar 2019. I 
denna konstaterades att det var flera delar som inte längre var aktuella i översiktsplanen och 
därför tas en reviderad och i flera avseenden mer detaljerad översiktsplan fram 2022. Den 
reviderade översiktsplanen tar ansats i samma framtidsbild som tidigare ÖP men följs upp 
med detaljerade fördjupningar av de fem (Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk, 
Östhammar) serviceorternas utveckling samt mindre revideringar av fakta och strategier i 
andra delar av översiktsplanen. 

Översiktsplanen går in på både vägledning och strategier för att underlätta inflyttningen till 
kommunen och främja flyttkedjor som indirekt öppnar bostadsmarknaden för nya invånare. 
 
Översiktsplanen slår vakt om kommunens flerkärnighet med bebyggelseutveckling både i 
tätort och på landsbygd. Strategin är att utöka serviceorternas roll i den lokala bygden och att 
de i ökad grad ska komplettera varandra i utbud. Bebyggelseutveckling som utgår från 
samlingspunkter ska även gälla landsbygden med stärkta bebyggelsegrupper i goda 
pendlarlägen, vilket innebär att tanken om förtätning även berör mindre bebyggelsegrupper. 
Orterna behöver förtätas för att få bättre funktion och uppnå högre resurseffektivitet, men 
förtätningen ska ske på ett sätt så att värden för en god bebyggd miljö inte äventyras, t.ex. 
med bibehållna värden i en grönstruktur. Det innebär exempelvis centrumområden som inte 
kräver bil, men har goda förutsättningar för resande med cykel och kollektivtrafik. ÖP 
uttrycker att kommunen har mycket landsbygd som är glest befolkad, vilket ger ett litet 



underlag till kollektivtrafik. Det leder till i sin tur mycket bilåkande, som har stor 
miljöpåverkan. ÖP uttrycker därför behov av satsningar för ökat kollektivt resande.  
 
Ytkrävande och störande verksamheter ska generellt separeras från serviceorterna. 
Översiktsplanen uttrycker behov av att utveckla alternativa energikällor, såsom solenergi och 
vindkraft. Nytt område för industriutveckling pekas ut i anslutning till befintlig industri i 
Alunda, i anslutning till befintlig industri längs väg 292 i närheten av Gimo samt i Börstil 
längs med väg 288. 
 
Särskilda principer finns för kustområdet, utanför tätort, öster om väg 76. Med riksintresset 
som grund anger kommunen en restriktiv hållning för ny fritidsbebyggelse och industriella 
anläggningar som tas upp i 17 kap. miljöbalken. Enligt ÖP får fritidsbebyggelse endast 
tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelsegrupp. 
 
För hela kommunen finns avgränsade områden utpekade för utveckling av tätorter och 
utveckling av bebyggelsegrupper/landsbygd. 
 
Miljökonsekvenser 

Planförslagets redovisning av påverkan, effekter och konsekvenser för relevanta miljöaspekter 
redovisas nedan. Bedömningarna är övergripande och generella i och med att planförslagets 
omfattning och vad som mer exakt påverkas utreds i detaljplaneskedet. Behov av utredningar, 
kunskap samt åtgärdsförslag redovisas översiktligt i denna MKB. Planförslagets konsekvenser 
bedöms mot nuläget. 
 

Befolkning och hälsa 
Översiktsplanen ger positiva effekter i jämförelse mot nuläget. Översiktsplanen 
främjar tillväxt i kommunen och tillgänglighet. Det är dock viktigt att detaljplanering tar 
hänsyn till lagkrav kopplat till bland annat luft och buller för att säkerställa god miljö för 
boende i närheten av exempelvis industrier och trafikerade vägar.  
 
Biologisk mångfald 
Översiktsplanen innebär en risk för att enskilda naturvärdesobjekt, arter och gröna samband 
påverkas negativt i och med att deras livsmiljöer försvinner. Om detaljplaneringen sker med 
höga ambitioner för att bevara biologisk mångfald bedöms konsekvenserna kunna hållas i den 
lägre skalan, liten-måttlig negativ konsekvens. Det finns även möjligheter för positiva 
konsekvenser. 

Klimat och energi 
Översiktsplanen kan medföra negativa konsekvenser för klimat och energi då en strategi för 
förnyelsebar energi saknas. En ökad befolkningsmängd inom kommunen leder även till ökad 
energianvändning och biltrafik. Översiktsplanen syftar till att utöka kollektivtrafiken samt gång- 
och cykelvägarna. Konsekvenserna på klimat och energi av översiktsplanen mot nuläget bedöms 
som liten till måttligt negativ. 

Kulturmiljö, landskap och bebyggelse 
Översiktsplanen utrycker vikten av att bevara kultur- och landskapsvärden. Riksintressen för 
kulturmiljövård, områden för regional kulturmiljövård samt fornlämningar har i stor mån 
undvikits vid planeringen av bebyggelseområden. I och med de ambitioner som utrycks i 
översiktsplanen bedöms konsekvensen som liten negativ för kulturmiljö och landskap. 



 
Planförslaget innehåller strategier både för tätare samhällsstrukturer och för att utveckla 
landsbygden. Positiva konsekvenser för tätare strukturer är; en ökad trygghet och möjlighet 
till ett mer integrerat samhälle, ett resurseffektivt samhälle där möjlighet finns till bra 
kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter, samt god tillgång till grönområden. Negativa 
konsekvenser är höga bullernivåer av ökad biltrafik, luftkvaliteten kan bli sämre och det blir 
mindre ytor för att hantera dagvatten på. Bebyggelse på landsbygden ger positiva 
konsekvenser genom det gynnar en levande landsbygd med dess natur-, kultur- och 
rekreationsvärden och utveckling av dessa. Negativa konsekvenser är att biltrafiken ökar 
vilket hindrar en hållbar utveckling. 
 
Mark, jord, vatten och luft 
Översiktsplanen kan bidra till att andelen enskilda avlopp minskar när ny bebyggelse 
tillkommer och områden kan anslutas till kommunalt avlopp vilket kan ge positiva 
konsekvenser. En ökad befolkningsutveckling leder till ett större transport- och bostadsbehov 
vilket orsakar ett högre tryck på närliggande vattenområden. Mängden dagvatten blir större 
när andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar tillkommer i vägdagvatten, ytterligare 
avloppsvatten behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområdena ökar vilket ger upphov 
till förorening, grumling och andra störningar i hav och grunda vikar. Planförslaget bedöms 
ge upphov till måttligt negativa konsekvenser.   
 
Den trafikökning som förväntas ske med växande befolkning bedöms ge mindre negativa 
effekter på luftkvaliteten inom kommunen. Utvecklingen av gång- och cykelnätet samt 
kollektivtrafiken bedöms dock mildra dessa och inga konsekvenser bedöms uppstå för 
luftmiljön. MKN för luft kommer fortsatt att uppfyllas.   
 

Sammantagen bedömning 

Översiktsplanen har generellt en restriktiv syn på bebyggelse i områden som omfattas av 
riksintressen vilket lägger grunden för en liten påverkan. Ingen utveckling som föreslås i 
översiktsplanen står i konflikt med riksintresset för kulturmiljövården.  

Kommunen har flera vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormer 
(MKN), till exempel på grund av övergödningsproblematik, särskilt i kustområdet. Åtgärder 
presenteras i översiktsplanen, men ambitionen kan behöva höjas för att möta tillväxt och för 
att få avsedd effekt på statusklassningen.  
 
För att uppnå miljökvalitetsnormer om god ekologisk status måste tillförseln av näringsämnen 
minska genom ett intensifierat åtgärdsarbete. Åtgärder presenteras i översiktsplanen, men 
ambitionen kan behöva höjas för att möta tillväxt och för att får avsevärd effekt på 
statusklassningen. Styrning av tillkomst av bostäder, särskilt i kustområdet, kan förebygga en 
ökning av belastning på kommunens vattenförekomster och uppfylla miljökvalitetsnormer för 
vatten. 
 
MKN för luft kommer att påverkas negativt genom ökad biltrafik. Översiktsplanen anger att 
trafikintensiteten kan komma att öka i kommunen i och med en förväntad ökad befolkning. 
Vikten av att skapa förutsättningar för hållbart resande framhålls dock i planen. 
Skyddsåtgärder kan komma att vidtas i trafikintensiva trafikstråk och luftföroreningshalter 
kan komma att mätas framöver. 
 



Samtliga nationella miljömål utom Storslagen fjällmiljö bedöms vara relevanta för 
översiktsplanen. Översiktsplanen visar god överensstämmelse med de nationella miljömålen. 
Översiktsplanen bedöms bidra eller vara neutralt för samtliga miljömål. 

 
I översiktsplanen har ingen bebyggelse föreslagits inom det generella strandskyddet om 100 
meter. Intentionen är att bevara naturvärden inom strandskyddat område och att vara restriktiv 
med dispenser för enstaka byggnader och bryggor. Inför exploateringar kommer 
naturvärdesinventeringar att utföras. Översiktsplanen beskriver också att vatten- och avlopps 
(VA)-lösningar ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden. Detta gör att strandskyddets 
grundläggande syften har goda möjligheter att upprätthållas.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Enligt miljöbalken (MB), förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och Plan- 
och bygglagen (PBL) ska en miljöbedömning alltid upprättas för en översiktsplan. Enligt 6 
kap. 3§ miljöbalken antas alltid genomförandet av en översiktsplan medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska genomföras i enlighet med lagstiftningen i 6 kap. 
miljöbalken. Arbetet med miljöbedömningen är en process och ska löpa parallellt med 
planarbetet och bidra till att miljöfrågorna integreras i framtagandet av ett förslag till en ny 
översiktsplan. Syftet med miljöbedömningen är att hänsyn till miljö ska arbetas in i 
översiktsplanen på ett sådant sätt att en hållbar utveckling främjas. 
 
Den sammanställda miljöbedömningen resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
som hanteras tillsammans med översiktsplanen i samråd och granskning och till vilken 
myndigheter och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter (6 kap. MB 9-10§§). En del 
av miljöbedömningen innebär att ta fram en MKB vilken ska ingå som beslutsunderlag till 
planförslagets samrådshandling. (6 kap. 1 § MB). MKB:n utformas i enlighet med 6 kap. 
miljöbalken 11-12§§, där förslaget (lokaliserings- och utformningsalternativ samt 
nollalternativ) och eventuella motiv till val av alternativ ska beskrivas samt den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och 
bedömas. 

 
Denna Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inför samråd av förslag till 
översiktsplan (ÖP 2022), den kommunomfattande översiktsplanen för Östhammars kommun. 
 
Gällande kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun antogs 2016. Där 
prioriterades bland annat en geografisk fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för de olika 
tätorterna samt kusten. En aktualitetsförklaring av ÖP 2016 gjordes vår/sommar 2019. I denna 
konstaterades att det var flera delar som inte längre var aktuella i översiktsplanen. Behovet att 
revidera beror till viss del på förändringar i omvärlden och i närmiljön, där 
farledsfördjupningen i Hargshamn, tillgången på vatten och avlopp och ombyggnaden av väg 
288 kan nämnas som exempel. Dock är identifierade brister i själva översiktsplanen: 
otillräckliga avvägningar och resonemang kring platser utpekade för bebyggelseutveckling i 
tätorterna och en föreslagen framtida mark- och vattenanvändning som på vissa ställen 
riskerar att påverka miljön negativt är de två främsta anledningarna till att revidera 
översiktsplanen.  

När kommunen upprättar en plan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
kommunen göra en miljöbedömning av planen, som i detta fall redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med miljöbedömningen är att få med 
miljöaspekter som kan komma att påverkas av planen för att främja en hållbar utveckling. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange hur förslaget till en ny översiktsplan påverkar 
möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. MKB:n ska fokusera på de 
planeringsfrågor som är prioriterade och som kan antas ge betydande påverkan ur någon 
miljö- eller hälsoaspekt eller där miljöpåverkan är osäker. Likaså ska den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande kan leda till liksom förslag till åtgärder för att 
lindra dessa konsekvenser beskrivas. 
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I framtagandet av översiktsplan 2016 togs ett antal framtidsbilder fram där det slutgiltiga 
förslaget mynnade ut i en kombination av två framtidsbilder där den flerkärniga strukturen 
förstärks och även transportinfrastrukturen. I den tidigare översiktsplanen nämns även att 
strategin för ny bebyggelse på landsbygden ska prioriteras i närheten av de starka 
kollektivtrafiksstråken i kommunen. Den nu upprättade översiktsplanen tar ansats utifrån 
samma framtidsbild men följs upp med detaljerade fördjupningar av de fem serviceorternas 
utveckling samt mindre revideringar av fakta och strategier i andra delar av översiktsplanen. 
Den översiktsplan som tas fram under 2022 benämns i denna MKB även som planförslaget. 

 

1.2 Kort beskrivning av kommunen 
Östhammars kommun ligger i nordöstra Uppland och omges av grannkommunerna Uppsala i 
sydväst, Tierp i nordväst och Norrtälje i sydost. Arealen är 2 790 km², varav landarealen är 1 
452 km² (52 %), hav med fjärdar 1 287 km² (46 %) och insjöar 51 km² (2 %). Strändernas 
längd, öar inräknade, är cirka 4 000 km. 
 
Kommunen har en uttalad flerkärnig ortsstruktur med fem så kallade serviceorter, 
Östhammar, Öregrund, Gimo, Österbybruk och Alunda. Utöver dessa finns ett antal mindre 
tätorter och småorter samt ett antal fritidshusområden. Kommunens fem stora tätorter 
fungerar som serviceorter för kommuninvånarna. I alla dessa orter finns ett ganska likartat 
basutbud av samhällelig och kommersiell service, d.v.s. skolor, vårdcentraler, butiker m.m. 
Mera centrala funktioner som kommunförvaltning, sjukhusvård, gymnasium, 
arbetsförmedling m.m. är fördelade mellan orterna. 
 
Kommunikationerna i kommunen utgörs av centrala vägstråk i form av väg 288, 76, 290 och 
292. Godstrafik sker idag på Harghamnsbanan i liten användning men kan komma att utökas 
om gruvverksamheten i Dannemora öppnar igen. Hargshamn har kommunens största och 
djupaste hamn som är en viktig införselport till regionen för biobränslen och andra typer av 
bränsle, men används även för utskeppning av malm. 
 
Kommunens natur präglas i hög utsträckning av landhöjningen och kustlandskapets 
sprickdalssystem. Kommunens kustområde är riksintressant på grund av dess kultur- och 
Naturvärden.  

2 Avgränsningar 
 
För att nå syftet med en miljöbedömning ska miljökonsekvensbeskrivningen behandla den 
mest betydelsefulla påverkan på människa och miljö som planens genomförande kan antas 
medföra. Inom ramen för en miljöbedömning skall därför innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas, dels geografiskt och sakligt men också tidsmässigt.  
 
2.1 Miljöaspekter 
Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma. Avgränsningssamråd gällande relevanta miljöaspekter för MKB:n har 
utförts med länsstyrelsen. Följande miljöaspekter i enlighet med 6 kap. 2§ MB bedömdes vara 
av vikt att beakta inom ramen för MKB-arbetet: 
Befolkning och hälsa, biologisk mångfald, klimat och energi, kulturmiljö, landskap och 
bebyggelse, markjord, vatten och luft. Miljöaspekterna råvaror och material har avgränsats 
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bort till följd av att ingen gruvverksamhet vid Dannemora gruva pågår i dagsläget. Om det 
skulle bli aktuellt blir miljöaspekten aktuell att hantera i kommande skeden. Intentioner finns 
att öppna gruvan på nytt. 
 
I resonemangen kring de ovan nämnda aspekterna har konsekvensbedömning utförts utifrån 
de effekter som förväntas uppstå vid genomförande av planförslaget. Planförslagets 
konsekvenser bedöms mot nuläget.  
 
En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma detaljplanens 
miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling om planförslaget inte 
genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas 
med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. I det här fallet antas 
nollalternativet innebära att området kan utvecklas och planläggas utifrån gällande 
översiktsplan från 2016. 
 
Då översiktsplanen är av övergripande och vägledande karaktär blir också beskrivningen av 
dess konsekvenser vid ett genomförande övergripande och endast de stora dragen behandlas. I 
vilken mån översiktsplanens intentioner kommer att genomföras och på vilket konkret sätt, 
prövas först i kommande detaljplaner. Frågan om betydande miljöpåverkan förutsätts därför 
bli föremål för ny bedömning, knutet till de separata detaljplanerna varvid eventuella 
miljökonsekvensbeskrivningar kan komma att upprättas. Trots att översiktsplanen är 
övergripande har det gjorts en ansats att enligt MKB-skalan bedöma storleken på 
konsekvenserna. 
 
2.2 Tidsmässig 
Översiktsplanen kommer att, när den blir antagen, gälla fram till det att den anses inaktuell 
och en ny översiktsplan antas. En planeringsstrategi ska antas senast 24 månader efter ett 
ordinarie val. 
 
Tidsperspektivet som beskrivs i översiktsplanen är fram till 2040 varför detta även utgör 
miljökonsekvensbeskrivningens tidsmässiga avgränsning. Vissa miljöaspekter bör dock 
hanteras i ett ännu mer långsiktigt perspektiv.  
 
2.3 Geografisk 
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt Östhammars kommun och 
konsekvenserna för väsentliga miljöaspekter beskrivs på en kommunövergripande strategisk 
nivå. För en del aspekter, t.ex. klimat, är det geografiska perspektivet större än Östhammars 
kommun. För andra miljöaspekter är det mer relevant att beskriva konsekvenserna för 
särskilda geografiska delområden inom kommunen. 

3 Bedömningsgrunder 
Bedömningen av miljökonsekvenser till följd av förslaget till den nya översiktsplanens 
genomförande har utgått från det berörda områdets förutsättningar och värden samt bedömd 
omfattning av störningen eller ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett område med stort 
värde avseende aktuell aspekt störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser 
medan en liten störning på ett område med litet värde innebär små negativa konsekvenser. 
Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positiv. Som utgångspunkt 
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för konsekvensbeskrivning finns ett antal bedömningsgrunder vars avsikt är att utgöra 
jämförelsematerial för miljöbedömning. 

Tabell 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Intressets värde Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 
Mycket negativ 
effekt 

Måttlig negativ 
effekt 

Liten negativ 
effekt 

Positiv effekt 

Högt värde Mycket stor – 
stor konsekvens 

Måttlig – stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens  

Måttligt värde Måttlig – stor 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Liten – måttlig 
konsekvens  

Positiv 
konsekvens 

Lågt värde Måttlig 
konsekvens  

Liten – måttlig 
konsekvens 

Liten 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens 

 
 
3.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) eller, för 
konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller 
maximal) och kemisk status (god). Enligt vattenmyndigheterna är det grundläggande målet 
för vattenförekomsterna att uppnå åtminstone god status. Samtidigt får inte någon faktor för 
statusen försämras i någon vattenförekomst. 
 

3.2 Miljökvalitetsnormer för luft 
Syftet med miljökvalitetsnormer för luft är att skydda människors hälsa och miljö. Normerna 
är av gränsvärdeskaraktär och innebär att gällande gränsvärden för t.ex. kväveföreningar och 
partiklar måste följas, annars måste åtgärdsprogram tas fram. 
 
3.3 Riksintressen 
Inom planområdet finns det flera områden som berörs av riksintresse. Inom 
miljöbedömningen berörs särskilt riksintresse för kulturmiljö (Miljöbalken 3:6), 
naturmiljövård (Miljöbalken 3:6) och högexploaterad kust (Miljöbalken 4:4). Riksintresset för 
kulturmiljövård berör geografiskt avgränsade kulturmiljöer vid t.ex. Österbybruk, Gimo, Harg 
och centrala delar av Öregrund och Östhammar. Riksintresset för naturmiljö berör stora delar 
av kommunens kust- och skärgård. 
 
Riksintresse för högexploaterad kust skyddar det samlade värdet för en stor del av 
Svealandskusten. 
 
3.4 Riktvärden för buller 
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur (Infrastrukturinriktning för framtida transporter). 
 
Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur är: 
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
- 60 dBA ekvivalentnivå utomhus större än 35 kvm (vid fasad) 
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- 65 dBA ekvivalentnivå utomhus upp till 35 kvm (vid fasad). 
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
- För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA. 
 
 
3.6 Skyddade områden 
Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken 7 kapitlet 13§. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och 
djurlivet. Länsstyrelsen har utvidgat strandskyddet till 300 m för vissa partier. 
 
Andra skyddade områden i kommunen är naturreservat samt områden som ingår i Natura 
2000 liksom fågel- och sälskyddsområden. Biotopskyddet är en mer allmän skyddsform och 
avser särskilda miljöer i jordbruksmark och skogsmark eller bland bebyggelse. 
 
3.7 Nationella miljömål 
Sverige har antagit 16 nationella miljömål som visar vägen mot ett hållbart samhälle. Målen 
konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. För fysisk planering är framförallt miljömålet God 
bebyggd miljö vägledande. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. Den 
kommunala översiktsplanen är ett avgörande verktyg för att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle. Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  
 
De nationella miljömål som bedöms relevanta för denna MKB är Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Skyddade ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans och levande 
kust och skärgård, samt Myllrande våtmarker. 

4 Planförslaget och alternativ 
 
4.1 Planförslaget  
Förslaget behandlar både vägledning och strategier för att underlätta inflyttningen till 
kommunen och främja flyttkedjor som indirekt öppnar bostadsmarknaden för nya invånare. 
 
ÖP värnar om kommunens flerkärnighet med bebyggelseutveckling både i tätort och på 
landsbygd. Strategin är att utöka serviceorternas roll i den lokala bygden och att de i ökad 
grad ska komplettera varandra i utbud. Bebyggelseutveckling i noder ska även gälla 
landsbygden med stärkta bebyggelsegrupper i goda pendlarlägen vilket innebär att tanken om 
förtätning även berör mindre bebyggelsegrupper. 
 
Orterna behöver förtätas för att få bättre funktion och uppnå högre resurseffektivitet, men 
förtätningen ska ske på ett sätt så att värden för en god bebyggd miljö inte riskerar att 
försämras, t.ex. med bibehållna värden i en grönstruktur. De grönstråk och naturvärden som 
har varit underlag till bebyggelseutvecklingen redovisas i bilaga 3 i översiktsplanen. Det 
innebär centrumområden som uppmuntrar till rörelse och bättre hälsa, ökar möjligheterna till 
transport med gång och cykel samt ger en attraktiv livsmiljö. 
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ÖP uttrycker att kommunen har mycket landsbygd med låg densitet, vilket ger ett litet 
underlag till kollektivtrafik. Det leder till i sin tur mycket bilåkande, som har stor 
miljöpåverkan. ÖP uttrycker därför behov av satsningar för ökat kollektivt resande. De stora 
vägstråken 288, 76 och 290 behöver förstärkas. Cykelstråken kan förstärkas längs bland annat 
väg 288 och väg 76. Som strategi för att stärka kollektivtrafiken föreslås utveckling av 
resenoder för kollektivtrafiken och resecentrum i alla serviceorter. Central placering av dessa 
resecentra bör eftersträvas. 
 
Ytkrävande och störande verksamheter ska generellt separeras från bebyggelseområdena. 
Översiktsplanen uttrycker behov av att utveckla alternativa energikällor, såsom solenergi och 
vindkraft. Platser finns utpekade som möjliga för etablering av vindkraft, vilka ansluter till 
den tidigare antagna vindkraftsplanen i kommunen. Principer anges för hur vindkraft kan 
tillkomma. Nytt område för industriutveckling pekas ut i anslutning till befintlig industri i 
Alunda, i anslutning till befintlig industri längs väg 292 i närheten av Gimo samt i Börstil 
längs med väg 288. 
 
Särskilda principer finns för kustområdet, utanför tätort, öster om väg 76. Med riksintresset 
som grund anger kommunen en restriktiv hållning för ny fritidsbebyggelse och industriella 
anläggningar som tas upp i 17 kap. miljöbalken. Enligt ÖP får fritidsbebyggelse endast 
tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelsegrupp. För kustområdet anges att 
åretruntbostäder bör samlokaliseras till befintlig bebyggelse för att värna kustlandskapets 
samlade värden samt under förutsättning att möjligheter till anslutning av vatten/avlopp, 
närhet till kommunal service, kommunikationer och hållbar energiförsörjning finns. För hela 
kommunen finns avgränsade områden utpekade för utveckling av tätorter och utveckling av 
bebyggelsegrupper/landsbygd. 
 
Både för kust (öster om väg 76) och landsbygd pekas områden ut som är möjliga att 
komplettera. I de fall särskilt hänsyn bör tas, har de specificerats på markanvändningskartan. 
 
4.2 Nollalternativet och dess konsekvenser 
Ett nollalternativ utgör en tänkt situation om den aktuella planen inte antas. Vid ett 
nollalternativ blickar man på vilka förutsättningar som finns för kommunen att utvecklas utan 
en ny översiktsplan. Nollalternativet utgår från den antagna översiktsplanen från 2016. 
Nollalternativet är i det fundamentala mycket likt planförslaget, se beskrivning under rubriken  
4.1.planförslaget. Bebyggelseutvecklingsområdena har samma utbredning och målen att 
utveckla både tätorter och landsbygd där den flerkärniga strukturen förstärks och även 
transportinfrastrukturen. 
 
Nollalternativet innehåller en del brister kring preciseringar kring olika strategier som 
tydliggör kommunens inriktning i vissa frågor, som utveckling, med risk för en avstannande 
befolknings- och bebyggelseutveckling. Strategier och underlag för till exempel 
tätortsutveckling och hantering av jordbruksmark i kommunen saknas för nollalternativet. 
Strategier och underlag för vatten och avlopp kommer också att saknas för utvecklingen av 
orterna vid ett nollalternativ. Även om planförslaget inte preciserar hur alla orter ska försörja 
behovet av vatten och avlopp för sin respektive utveckling, så lämnar nollalternativet större 
frågor kring hur detta ska lösas samt de aktuella förutsättningarna än om det nya planförslaget 
antas. 
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I planförslaget beskrivs mer i detalj de fem serviceorternas utveckling (Alunda, Gimo, 
Öregrund, Österbybruk, Östhammar) men även mindre revideringar av fakta och strategier i 
andra delar av planförslaget har utförts. Planförslaget har även arbetat vidare med att mer 
detaljerat beskriva och utveckla följande fokusområden; tillväxtstrategi, tätortsfördjupningar 
med kartor och tillhörande beskrivningar, vatten och avlopp, jordbruksmark, social 
utveckling och klimatanpassning.  
 
Nedan redovisas nollalternativets konsekvenser jämfört med nuläget för de aktuella 
miljöaspekterna. I nuläget är bebyggelseområdena inte utbyggda i befintlig utbredning som 
vid översiktsplanens upprättande. 
 
Befolkning och hälsa 
Nollalternativet skulle innebära att tillgängligheten inom kommunen ökar både genom 
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. En strategisk planering för bostadsutvecklingen 
presenteras där hänsyn tas till såväl kulturmiljö som industrier.  

Nollalternativet bedöms ge positiva effekter i jämförelse med nuläget. Översiktsplanen 
främjar tillväxt i kommunen och tillgänglighet. Det är dock viktigt att detaljplanering tar 
hänsyn till lagkrav kopplat till bland annat luft och buller för att säkerställa god miljö för 
boende i närheten av exempelvis industrier. 

 
Biologisk mångfald 
Nollalternativet har ambitionen att placera bebyggelse så att hänsyn tas till naturvärden och de 
gröna samband som grönstrukturen skapar. Nollalternativet beskriver behovet och vikten av 
att kunskap om naturvärden och gröna samband finns tidigt i planeringsskedet och att mer 
detaljerade utredningar görs för att öka kunskapen och på så sätt minska negativ påverkan. En 
exploatering innebär sannolikt att naturvärden och gröna samband kommer att påverkas 
negativt. Vilken storlek konsekvenserna får för den biologiska mångfalden om nollalternativet 
realiseras är beroende av hur höga naturvärden som påverkas och i hur stor omfattning det 
sker. I och med planförslagets ambitioner att ha kunskap om och att ta hänsyn till naturvärden 
och biologisk mångfald bedöms konsekvenserna kunna hållas i den lägre skalan, liten-måttlig 
negativ konsekvens. Det finns även möjligheter för positiva konsekvenser. Exempelvis genom 
att områden för rekreation och friluftsliv skapas i bebyggelsens närområden som även gynnar 
den biologiska mångfalden.  

Nollalternativet beskriver likt planförslaget vikten av att ta hänsyn till grönstruktur, gröna 
samband och naturvärden. 

Klimat och energi 
Nollalternativet främjar en ökad befolkningsmängd vilket leder till en högre 
energiförbrukning inom kommunen, som i sin tur ställer krav på förnybara energikällor. 
Strategi för hur energibehovet ska täckas upp med förnyelsebar energi saknas vilket kan ge 
måttlig till stor negativ konsekvens. 
 
Nollalternativet innebär att skogsmark tas i anspråk till förmån för bebyggelse vilket också 
ger en negativ konsekvens på klimatet. Likaså ger en ökad befolkningsmängd negativa 
konsekvenser i och med ökade transporter. Nollalternativet syftar till att utöka 
kollektivtrafiken samt gång-och cykelvägarna för att främja de typerna av resande. 
Konsekvenserna bedöms som små till måttligt negativa.  
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Kulturmiljö, landskap och bebyggelse 
Nollalternativet framhåller vikten att ta fram ett bra kunskapsunderlag och ta hänsyn till 
kulturmiljövärden och de landskapsvärden som är knutna till dem. Detta gäller både i tätorter, 
landsbygd och särskilt framhålls riksintressen även om det är viktigt i alla områden. 
Nollalternativet framhåller betydelsen att bibehålla landskapets karaktär och att landsbygden 
ska gynnas så att lantbruket kan fortsätta och därmed kan natur- och kulturvärden bestå. 
Nollalternativet beskriver exploatering som ett potentiellt hot för att bevara dessa värden. I 
nollalternativet ligger tyngdpunkten på bevarande av landskapsvärden främst i 
kustlandskapet. 

För kulturmiljö- och landskapsvärden bedöms konsekvenserna vara liten negativ i och med att 
värden till viss del bedöms påverkas vid exploatering. 

Nollalternativets bebyggelseplaner innehåller delvis en strategi som syftar till en tätare 
samhällsstruktur. Detta bedöms ge positiva konsekvenser som till exempel, en ökad trygghet 
och möjlighet till ett mer integrerat samhälle, ett resurseffektivt samhälle där möjlighet finns 
till bra kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter. Det ger även positiva konsekvenser att 
nollalternativet föreslår god tillgång till grönområden med avstånd och kvaliteter som 
uppfyller kraven för människors hälsa. Negativa aspekter med förtätning är att det kan 
medföra höga bullernivåer och försämrad luftkvalitet med ökad biltrafik, och att det blir färre 
ytor för att hantera dagvatten på. 

Nollalternativet innehåller även en strategi som innebär bebyggelse på landsbygden. Detta ger 
positiva konsekvenser i och med att det gynnar en levande landsbygd med dess natur-, kultur- 
och rekreationsvärden och utveckling av dessa genom att möjliggöra livsstilsboenden som till 
exempel djurhållning. För landsbygdens värden är det positivt att marken fortsätter att brukas. 
Nollalternativet framhåller vikten av att möjliggöra att lantbruksföretagen kan fortsätta att 
bedriva verksamhet. Bebyggelseutvecklingen på landsbygden och i småorter kan dock bidra 
med negativa konsekvenser för en hållbar utveckling genom ökad biltrafik. 
 
För miljöaspekten kulturmiljö, landskap och bebyggelse är konsekvenserna lika mellan 
nollalternativet och planförslaget. Strategierna och planerna för bebyggelseutvecklingen samt 
hänsynstagande är mycket lika varandra. I planförslaget har man dock arbetat vidare och 
fördjupat sig i hur områden ska utvecklas vilket ger bättre förutsättningar för att uppnå 
positiva konsekvenser och att negativa konsekvenser kan minskas. 
 
 
Mark, jord, vatten och luft 
Nollalternativet kan bidra till att andelen enskilda avlopp minskar när ny bebyggelse 
tillkommer och områden kan anslutas till kommunalt avlopp vilket ger positiva konsekvenser 
med effektivare rening. En ökad befolkningsutveckling leder till ett större transport- och 
bostadsbehov vilket orsakar ett högre tryck på närliggande vattenområden. Mängden 
dagvatten blir större när andelen hårdgjorda ytor ökar, mer föroreningar tillkommer i 
vägdagvatten, ytterligare avloppsvatten behöver renas, aktiviteterna i kust- och havsområdena 
ökar vilket ger upphov till förorening, grumling och andra störningar i hav och grunda vikar. 
Planförslaget bedöms ge upphov till måttligt negativa konsekvenser.  
 
Den trafikökning som förväntas ske med växande befolkning bedöms ge mindre negativa 
effekter på luftkvaliteten inom kommunen. Utvecklingen av gång- och cykelnätet samt 
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kollektivtrafiken bedöms dock mildra dessa och inga konsekvenser bedöms uppstå för 
luftmiljön. MKN för luft kommer fortsatt att uppfyllas.  
 
4.3 Förkastade alternativ och dess konsekvenser 
Under planprocessens gång har flera områden i tätorterna pekats ut för att sedan tas bort efter 
att nya bedömningar eller ställningstaganden gjorts. I ett tidigt skede utfördes en workshop 
med kommunens politiker som mynnade i ett skissunderlag för var tätorterna skulle växa. 
Områden som visat sig vara stora sammanhängande jordbruksmarker, bostadsområden 
lokaliserade med stora barriärer i form av större vägar och utan koppling till andra 
bostadsområden togs bort. Områden med risk för översvämningar och skred tog också bort. 
Många av dessa områden sållades bort när markens förutsättningar studerats närmare.  

Flera områden har senare också valts bort för att de inte ansetts vara förenliga med intentionen 
av att vara lokaliserade med goda förutsättningar för goda kommunikationer och 
kollektivtrafik.  

Alternativa tankegångar har följt processen i tätortsutvecklingarna. Till exempel har det 
diskuterats att utveckla Öregrund i sydlig riktning mot den sydliga udden samt i sydvästlig 
riktning mot Kavaröbro. De alternativen har ansetts försvåra god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och få negativa konsekvenser för den fortfarande relativt orörda miljön som 
södra Öregrund utgör med endast gles fritidsbebyggelse. Många mindre ytor i centrala 
Öregrund har även setts som möjliga att förtäta orten med, men bedömningen har sedan gjorts 
att många av dessa har varit värdefulla att behålla som grönytor för att ge andrum i den annars 
täta bebyggelsestrukturen. 

I Alunda har tankar funnits att exploatera fler områden längs med väg 288 på större 
jordbruksarealer. I och med den vägledning som kommunen själva har utformat kring 
exploatering av jordbruksmark ansågs alternativet vara olämpligt och dessutom kunna skada 
den värdefulla landskapsbilden i Alunda med öppna jordbruksmarker. Det har även funnits 
diskussioner om att exploatera ett större område i nordvästra Alunda längs med 
Skyndelnvägen som innefattar stora riskområden för översvämning enligt Länsstyrelsens 
lågpunktskartering.  

I Gimo har båda sidor om Gimodammen närmast tätorten diskuterats. Den östra sidan 
domineras dock av den viktiga kulturmiljön i bruksmiljön och utgörs inte av någon 
bostadsbebyggelse som naturligt kan förlängas. Riskerna har bedömts vara att den värdefulla 
bruksmiljön tillsammans med fornlämningar som finns registrerade på platsen kan skadas vid 
utbyggnad av bostadsbebyggelse. I Gimo har även bostadsområden söder om väg 292 
diskuterats. Just den stora vägen som barriär mot resten av orten kan leda till sociala 
konsekvenser och riskerar att skapa sämre förutsättningar för tillgängligheten för gång och 
cykel inom tätorten. Effekterna kan ackumuleras till social segregation och sämre folkhälsa 
för grupper som inte har tillgång till bil och försämra vardagsrörelsen för människor som rör 
sig till och från det föreslagna utvecklingsområdet. 

Ett alternativ till den nordöstliga utvecklingen i Österbybruk har varit att exploatera mer i 
västra delen av tätorten för att på så sätt växa ihop med Dannemora. En sådan utveckling 
skulle ha flera goda effekter, såsom att kunna utnyttja befintlig infrastruktur, knyta ihop 
befintlig bebyggelse och utveckla ett sammanhängande gång- och cykelnät mellan 
Dannemora och Österbybruk och minska andelen fossila transporter. Problematiken med att 
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utveckla i väst har dock varit markförutsättningar i form av sumpmark på flera ställen, 
riksintresset för landskapsbildsskydd som finns utpekat samt närheten till gruvområdet som 
kräver ett skyddsavstånd.  

Östhammar är den ort som har ambition att växa i flest olika riktningar utifrån ortens 
nuvarande utformning. Alternativ har diskuterats, att större områden söder om de centrala 
delarna ska exploateras för större bebyggelseområden, där i princip hela Sandika-halvön har 
innefattats under processen med fokus på främst villabebyggelse. Efter överväganden kring 
den påverkan som blir av ökade transporter, ianspråktagande av jordbruksmarker och ökad 
spridning av bebyggelse så har detta resulterat i att all bebyggelse på Sandika-halvön tagits 
bort inför samrådsförslaget. Konsekvenser av bebyggelse så långt ifrån kollektivtrafikstråk 
och noder kan medföra ett ökat bilberoende vilket resulterar i större koldioxidutsläpp. En 
alternativ sträckning för en södra infart diskuterades under processen strax söder om den 
prioriterade sträckningen. En avvägning gjordes sedan att risk fanns att den alternativa 
sträckningen inte skulle anses som den effektivaste vägen att ta sig ut på huvudstråken väg 76 
och 288 och därför inte få önskad effekt. Konsekvensen blir istället att andra mindre vägar 
används vilket bidrar till sämre miljöer i berörda bostadsområden.  

5 Bedömning av planförslaget 
5.1 Befolkning och hälsa 
Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Vissa grupper i befolkningen har av olika skäl 
sämre förutsättningar för god hälsa och är därför också känsligare för ytterligare påverkan. 
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation”. I översiktsplanen har preciseringar gjorts hur bebyggelseutvecklingen ska ske i 
serviceorterna. Tydligheten ger ett bättre underlag för befolkningsutvecklingen vilket i sin tur 
underlättar lokalisering och utbyggnad av kommunal service. När tydligheten kring var 
kommunal service ska lokaliseras har förbättrats, kan även strategier för att möjliggöra 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar till och från dessa platser utvecklas. Strävan efter 
integration och ”blandstad”, som planen vill stärka, blir lättare att uppnå om 
bebyggelseutvecklingen styrs enligt förslaget med tydliga riktlinjer i form av 
områdesbeskrivningar. Målet ”tillväxt med välfärd för alla” är delvis beroende på att vissa 
tröskelvärden för investeringar som infrastruktur, skola, kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar uppnås. 
 
Planen har en medvetenhet om behovet av en förtätning med eftertanke av serviceorterna. På 
översiktlig nivå kan vikten av kultur, grönska, trygghet, god luft- och vattenkvalité samt 
tillgänglighet till rekreationsområden nämnas. I vilken nivå som god bebyggd miljö och grund 
för hälsa kan uppnås beror till stor del av hur miljöerna utvecklas i praktiken.  
 
Planen medger möjligheter till viss utveckling på landsbygden. Att bo på landsbygden kan 
leda till omfattande biltransporter och det är därför av största vikt att ta ställning till huruvida 
tillkommande eller omvandlad bostadsbebyggelse ska förhålla sig till infrastruktur. Detta 
kommer, oavsett ställningstagande, att sätta prägel på kommunens samhällsutveckling både 
på kort och på lång sikt. Enligt översiktsplanen ska noder med tätare bebyggelse skapas längs 
de starka kollaktivtrafikstråken, genom komplettering av befintlig bebyggelse. Detta kan ge 
positiv effekt då det främjar resandet med kollektivtrafik som skapar en tillgänglig landsbygd. 
 



11 
 

Att precisera vilka bostadstyper som är bäst att producera för att uppnå en balanserad 
lägenhetssammansättning och därmed befolkningssammansättning kan vara en av nycklarna 
till attraktivitet, tillväxt och integration. Sådana ställningstaganden hör hemma i ett 
kommunalt bostadsförsörjningsprogram som med fördel kan diskuteras med kringliggande 
kommuner. Sammanhängande gång- och cykelvägsnät i tätorterna och mellan tätorterna och 
de närmaste mindre bebyggelsegrupperna är väsentligt för att påverka folkhälsan och flera 
andra miljöaspekter som i sin tur berör människornas hälsa. Genom framtagandet av ett 
bostadsförsörjningsprogram säkerställs att utvecklingen sker strukturerat vilket ger positiva 
effekter på miljöaspekten befolkning och hälsa inom kommunen i jämförelse med nuläget.  
 
De olika orternas profil bör stärkas med invånarnas medvetenhet och medverkan för att 
verkligen ha effekt. Då bör kommunen, i samverkan med invånarna, tydligt formulera 
genomförbara planeringsmål för varje ort. Den antagna tillväxtstrategin tillsammans med ÖP 
har en viktig roll att stärka identiteten och framtidsmålen för kommunen och de olika orterna.  
 
Om den satsning på cykelstråk som anges i planen vidtas finns goda förutsättningar för att 
stärka invånarnas hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Med sammanhängande och trygga 
cykelvägar ökar motiven för att använda cykeln. En stor del av de korta resorna kan föras över 
till gång och cykel om förutsättningar skapas. Trafiksäkerheten kan förbättras genom 
anpassning av tätorter och kommunikationsstråk för cykeltrafik. En utbyggnad av 
cykeltrafiken i samband med ombyggnad av väg 288 skapar bättre förutsättningar även för 
längre cykelresor mellan tätorterna. För att skapa ett inkluderande samhälle som planen 
strävar efter är det viktigt att tillgängligheten är god. Om den planerade utbyggnaden av gång- 
och cykelnätet inte genomförs finns en risk att barriärer uppstår för flera samhällsgrupper som 
hindras att röra sig fritt och målet om ett inkluderande samhälle uppnås ej.  
 
Påverkan på människors hälsa genom friluftsliv och rekreation berörs särskilt av hur 
kustområdet utvecklas, eftersom viktiga rekreativa värden finns i kustområdet. Ett generellt 
ianspråktagande av strandskyddade områden för bebyggelse kan ge negativa konsekvenser för 
en jämlik tillgång till attraktiva rekreationsområden. Områden som pekas ut för rekreation i 
planförslaget stärker strategierna för ett ökat friluftsliv. Att många attraktiva områden nära 
tätorterna bevaras för allmänhetens tillgång stärker rekreationsmöjligheterna som bidrar till 
återhämtning för människor. Flera grönområden pekas ut för utveckling av rekreation i eller 
runt om tätorterna och tillgången anses generellt som god i kommunen. Flera ytterligare 
mindre grönytor och skogsområden finns inom tätorterna men utan något ställningstagande i 
planförslaget. Viktigt är att dessa bevaras och inte tas i anspråk för andra ändamål utan 
ordentlig avvägning av tillgången till grönområden. 
 
I Alunda så kan åtgärder för att utveckla område R100, se ÖP, till ett attraktivt 
rekreationsområde leda till mycket goda effekter på både kort och lång sikt där åtgärder för att 
ytterligare utveckla området som ett attraktivt rekreationsområde kan främja användandet av 
det, samtidigt som området på sikt skyddas från annan exploatering genom att avsikten med 
marken förtydligas. Området är en central punkt för hela tätorten och ger människor ett ”tyst” 
område för återhämtning och rörelse. I Foghammar i östra Alunda tas stora skogsmarker i 
anspråk för bebyggelse, framförallt för områdena BS102 och BS103. Delar av skogsområden 
sparas genom att pekas ut för rekreation. Stor vikt kommer dock att ligga på genomförandet 
av nya bostadsområden och hur tillräckligt med natur för parker sparas och hur kopplingar 
utvecklas mot rekreationsområden. 
 



12 
 

Att bygga ut stora områden i Foghammar i Alunda kommer bidra till stora ökningar i 
trafikflöden, vilket påverkar de som redan bor i Foghammar i form av mer buller, sämre 
luftkvalitet och större risk för olyckor. Detta bidrar till sämre livskvalitet, och kan ge 
följdsjukdomar på längre sikt. Stor vikt ligger på att skapa skyddsbarriärer mellan 
boendemiljöer och större trafikstråk.  
 
Områdena BS200 och BS201 i Gimo är lokaliserade mellan järnvägsspåret i norr och väg 292 
i söder. Utan väl avvägd detaljplanering och senare bullerbarriärer kan boende utsättas för 
ackumulerande källor av buller som i sin tur bidrar till försämrad hälsa på sikt. 
 
Om den nya vägen IK301 byggs ut till det eventuella nya färjeläget, IK300, kommer vägen att 
skapa barriärer för omkringliggande potentiella bostadsområden och ställa stora krav på 
bulleranpassningar och säkra trafiksäkerhetslösningar. 
 
En annan viktig aspekt på rekreation och välbefinnande i kommunen är de rika 
kulturmiljöerna som återfinns, främst i form av bruksmiljöerna i Gimo, Österbybruk och 
Forsmark men även andra väl bevarade kulturmiljöer längs med kusten samt flertalet 
fornlämningar. Riktlinjer för bevarandet av dessa miljöer pekas ut i kommunens 
kulturmiljöprogram Jord och järn och översiktsplanen pekar på vikten av hänsyn till dessa 
riktlinjer vid exploatering. Ett gestaltningsprogram för respektive ort kan bidra med bättre 
underlag inför exploatering nära de känsliga kulturmiljöerna i tätorterna. Med ökad kunskap 
om kulturmiljön kan ÖP 2022 ge positiva effekter.  
 
Olycksrisker förekommer som är förknippade med transporter av farligt gods på väg och 
järnväg. Översiktsplanen har övergripande hanterat risker med farligt gods genom hänvisade 
vägledningar. Planen ger till exempel vägledning angående nybebyggelse och avstånd till 
vägar för transporter av farligt gods. Däremot saknas det idag skyddsbarriärer mot järnväg 
med farligt gods och detaljerade strategier för att hantera detta finns inte i översiktsplanen. 
Detta kan få konsekvenser för människor som rör sig över tågspåret, framförallt i orterna 
Gimo och Österbybruk där många människor bor i närheten av tågspåret. Vid exempelvis 
Österbyskolan i Österbybruk ligger rekreationsområdet R400 som idag är en viktig skolskog 
och används av allmänheten i övrigt. Närmaste väg till rekreationsområdet från skolan är 
genom att passera vid osäkra passager, vilket utgör en risk för barnen. Olyckor med tåg som 
transporterar farligt gods kan leda till bestående men för enskilda människor både på kort sikt 
med fatala skador från tåget samt risk för brand, men även långsiktiga konsekvenser genom 
kontakt med farliga ämnen från ett urspårat tåg.  
 
Planen har en god ambition om att förlägga störande verksamheter (såsom industri, 
motorsport och ridsport) till lämpliga platser. Bullret från en motorsportbana är beroende av 
vilken motorsport som avses. I Lundaområdet finns ett antal befintliga bostäder i nära 
anslutning till motorbanan, kan vara utsatta för bullerstörning och överskridande av gällande 
riktvärden vid bostäder från vissa typer av motorsport. Enligt Naturvårdsverkets råd (NFS 
2004:16) bör maximal ljudnivå vid bostäder inte överstiga 65 dBA (vid fasad) måndag – 
lördag kl. 07 – 19 eller 55 dBA kvällar och söndagar. Bullerberäkningar och 
anpassningsåtgärder bör utföras utifrån omfattning och typ av motorsport. 
 
För skjutbanor gäller Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) om buller från 
skjutbanor. Bullerutredning bör kunna klarlägga att lokaliseringen innebär att de angivna 
riktvärdena för impulsljudnivå inte överskrids. Skyddsåtgärder kan behöva vidtas vid risk för 
överskridande av riktvärden. 
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I Alunda riskerar det befintliga området samt den eventuella utbyggnaden av industriområdet, 
IV100 att utgöra hälsofara för boendeområden i närheten. De framtida områden som är mest 
utsatta är BS100 samt BK100. Industrier i närheten av bostäder kan orsaka kortsiktiga 
störningar för människors välbefinnande av lukt, luft och ljud. Dessa kan leda till långsiktiga 
negativa effekter genom försämrad sömn som i sin tur kan leda till ökad risk för hjärt-
kärlsjukdomar, följdsjukdomar på grund av dålig luftkvalitet m.m. Vilken typ av verksamhet 
som tillkommer i industriområden har betydelse för vilken typ av störningsgrad som 
verksamheten orsakar för omgivningen. Genom vägledningar kring vilken typ av verksamhet 
som får tillkomma i industriområdet kan förutsägbarheten öka och möjligheten att styra 
mindre störande verksamheter till området. Gällande detaljplan tillsammans med riktvärden 
för miljökvalitetsnormer avgör juridiskt för vilken typ av verksamhet som får tillåtas. Det är 
svårt att veta om de skyddsområden som pekas ut norr och söder om industriområdet är 
tillräckliga, och detta bör utredas i ett senare skede.  
 
Österbybruks befintliga industriområde norr om centrum är lokaliserat med kort avstånd till 
bostadsområden i Österbybruks centrala delar där viss störande verksamhet pågår. 
Planförslaget pekar inte ut någon ytterligare utveckling av industriområdet, men att förslaget 
pekar på att nuvarande bestämmelser överensstämmer med kommunens intentioner för 
området talar för att störande verksamheter väntas fortsätta att finnas framöver och därmed 
fortsätta påverka boendemiljön negativt för människor runtomkring. Dock måste givetvis 
verksamheter följa de lagar och riktvärden för verksamheter som gäller för att säkerställa att 
människor inte skadas. I södra delarna av Österbybruk finns en nyare detaljplan antagen för 
industrier som fortfarande är under utbyggnad. Detta industriområde ligger i relativt nära 
anslutning till befintliga bostadsområden och delar är utpekat för kompletterande bostäder i 
förslaget till översiktsplan. Planförslaget ämnar möjliggöra för utveckling av ytterligare 
industrier när den antagna detaljplanen för industriområdet är utbyggd med området IV400, 
men då längre ifrån bostadsområden. Området kan förväntas påverka människors hälsa, med 
effekter som tidigare beskrivits gällande Alunda. Påverkan förväntas främst ske för människor 
som bor i närområdet. 
 
Gimo industriområde ligger i relativ närhet till boendemiljöer inom Gimo tätort, men med väg 
292 som barriär. Även här föreslås en utveckling av befintligt område efter att detaljplan är 
utbyggd, där området IV200 är utpekat för vidare utveckling. Lämpliga begränsningar i 
detaljplanen och skyddsåtgärder blir viktiga för att säkerställa en god boendemiljö inom Gimo 
tätort. Det som tidigare nämnts för andra tätorter gällande påverkan på människor är relevant 
även för Gimo i stor utsträckning. 
 
5.1.1 Effekter och konsekvenser av planförslaget 
Konsekvenserna på befolkning och hälsa beror på hur mycket av översiktsplanen som 
genomförs. I översiktsplanen beskrivs hur tillgängligheten inom kommunen ska öka både 
genom kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. En strategisk planering för 
bostadsutvecklingen presenteras där hänsyn tas till såväl kulturmiljö som industrier.  

Den samlade bedömningen för miljöaspekten befolkning och hälsa är att ÖP 2022 ger positiva 
effekter i jämförelse mot nuläget. Översiktsplanen främjar tillväxt i kommunen och 
tillgänglighet. Det är dock viktigt att detaljplanering tar hänsyn till lagkrav kopplat till bland 
annat luft och buller för att säkerställa god miljö för boende i närheten av exempelvis 
industrier.  
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5.1.2 Hänsyn och åtgärdsförslag 
Planens intention är en fördjupad vägledning och ökad medvetenhet för att åstadkomma 
blandning av funktioner och bostadstyper i den befintliga bebyggelsen och reglera vid 
kommande planering, för att uppnå sammansatta sociala miljöer som främjar kommunens 
utveckling. Vid utveckling av bostäder både i liten och större skala bör hänsyn tas till 
tillgången på kommunikationer och service för att på så sätt skapa inkluderande 
bostadsområden. Planförslagets intentioner om ett väl utbyggt och sammanhängande gång- 
och cykelnät ger goda förutsättningar för alla samhällsgrupper att röra sig till olika 
målpunkter inom orterna samt mellan orterna. Den pågående gång- och cykelplanen blir ett 
viktigt instrument i strategierna och utförandet av utbyggnaden av GC-nätet. Planförslaget 
trycker även på barnperspektivet i kommunal planering och ÖP:s intentioner är att detta ska 
genomsyra all kommunal verksamhet. Planen anger en tydlig intention om blandade 
bostadsformer i flera av de områdesbeskrivningar som finns för serviceorterna vilket är 
positivt för ett inkluderande samhälle. Detta skapar förutsättningar för samhällsgrupper med 
olika förutsättningar att bosätta sig i orterna och undvika segregerade områden. Effekterna är 
som tidigare nämnts beroende av hur områden byggs ut i praktiken och att stor hänsyn bör tas 
till en välavvägd balans mellan olika bostadsformer och bebyggelsestruktur. Ett 
bostadsförsörjningsprogram kan som ett nästa steg fördjupa och förtydliga ytterligare vilken 
typ av sammansättning av bostäder som behöver komma till stånd i tid och rum.  

Att styra trafik till större stråk som leder trafiken bort från mindre kvartersgator blir en viktig 
aspekt i detaljplaneskedet för större bostadsområden, för att freda mindre kvartersgator från 
trafik i så stor utsträckning som möjligt. I senare detaljplanering bör utredning om behov av 
bullerdämpande åtgärder för bostadsbebyggelse utföras för att säkerställa en god boendemiljö 
för människor. De områdesbeskrivningar som tillhör respektive utpekat område blir ett viktigt 
stöd i vidare planering, tillsammans med gällande riktvärden för buller och luft. 

Planförslaget uttalar en vilja att separera miljöstörande verksamhet från boendemiljöer. I flera 
av tätorterna finns befintliga industrier i närhet till bostäder och i vissa fall är utveckling av 
dessa områden utpekade i relativ närhet till boendemiljöer. Ett förtydligande vilka 
verksamheter och industrier som får förläggas inom utpekade verksamhetsområden kan bidra 
till att begränsa påverkan på människors hälsa. Ett annat alternativ är att omlokalisera all 
nuvarande industri till nya lämpligare platser. Detta är svårare att genomföra ekonomiskt och 
logistiskt, men kan ge bättre effekter för människors hälsa. Att vissa industrier och 
verksamheter finns i närhet till bostäder gör att arbetsplatser och bostäder ligger närmare 
varandra, och detta kan bidra till bättre hälsa genom arbetspendling via gång och cykel vilket i 
sin tur också bidrar till bättre luftkvalitet. Detta vägs mot den negativa påverkan på hälsa från 
det utsläpp från fordon som verksamheter använder och andra utsläpp från verksamheten. 
Bullermiljön kan förbättras i den redan bebyggda miljön, och förtätning kan ske efter det att 
man utrett och åtgärdat eventuell bullerproblematik. Motorsport och skjutbanor är 
verksamheter som också orsaker buller och planförslaget har en ambition om att dessa 
verksamheter ska samordnas på färre och mer lämpliga platser. 

 
5.2 Biologisk mångfald 
Nedan diskuteras planförslagets påverkan och möjligheter för biologisk mångfald. 
Markanvändningskartor som visar bebyggelseplaner och värden knutna till denna miljöaspekt 
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redovisas i bilaga 3 i planförslaget. Områden där särskilt hänsyn bör tas är angivna på 
markanvändningskartan. Planförslaget har ambitionen att bebyggelse planeras med hänsyn till 
landskapet och förekommande naturvärden. 
 
Vid förtätning och expansion av befintliga orter finns risk att viktiga samband i 
grönstrukturen påverkas vilket kan påverka biologisk mångfald negativt. Att identifiera 
grönstruktur i ett tidigt skede är viktigt för att kunna placera tillkommande bebyggelse på ett 
sätt som inte stör viktiga gröna samband. En utförlig kartering av värdena inom tätorterna 
kommer att vara grunden för både hänsynstagande och bevarande. 
Vid planeringen av hur bebyggelsen ska utvecklas har hänsyn tagits till Östhammars 
kommuns grönstrukturplan för att på bästa sätt bevara och utveckla natur-och kulturvärden. 
De grönstråk som kartlagts redovisas i ÖP som bilaga 3. Översiktsplanen gör en ansats att 
tydliggöra grönstrukturen utifrån dess ekologiska och sociala värden. Vid planeringen av 
bebyggelsen har riksintressen undvikits. 
 
Det är positivt att översiktsplanen värnar grönstrukturen och dess betydelse för trivseln i den 
byggda miljön. Den inventering som gjordes i samband med grönstrukturplan för 2018 har 
använts som underlag för hänsynstagande till natur- och friluftsvärden. I samband med ÖP har 
en översiktlig kartläggning av gröna stråk utförts och använts i planeringen av 
bebyggelseutvecklingen. Dock saknas en detaljerad kartering och strategier för att säkerställa 
nätverk av grön infrastruktur. Tillgången till grönstruktur både i stort och inom tätbebyggda 
områden behöver karteras och preciseras för att inte riskeras i samband med komplettering av 
befintlig bebyggelse genom förtätning eller i utbyggnad av helt nya områden. Finns inga 
strategier för hur grön infrastruktur ska bevaras kan bestående effekter uppstå i ett landskap 
där viktiga samband för djur- och växtarter fragmenteras. Kumulativa effekter kan uppstå om 
funktionella gröna samband och nätverk av naturvärden går förlorade vilket i sin tur påverkar 
att den biologiska mångfalden negativt. Om gröna samband störs försvåras arbetet med att 
uppnå nationella och lokala miljömål.  
 
Områden längs stränder är oftast artrika miljöer där strandskyddet är viktigt att värna. 
Kommunens stränder är generellt strandskyddade till 100 m, och utvidgat till 300 m i vissa 
områden. Strandskyddet har två grundläggande syften, dels bevarande av naturmiljöer och 
dels tillgänglighet till stränder för människor. Under rubriken Strandskydd i översiktsplanen 
förtydligas kommunens intentioner avseende strandnära områden. Det gäller placering av 
enstaka byggnader i förhållande till strandlinje, trädfällning och placering av bryggor. 
Länsstyrelsen bevakar strandskyddsintressena och kan överklaga kommunens beslut om 
dispensgivning. Översiktsplanen är dock tydlig i sin viljeinriktning om restriktiv 
dispensgivning, vilket ger förutsättningar för bevarande av naturmiljöer. 
 
Ingen bebyggelse har föreslagits inom det generella strandskyddet om 100 meter. Detta gör att 
strandskyddets grundläggande syften har goda möjligheter att upprätthållas. Möjlighet till viss 
bebyggelse har dock föreslagits runt dammarna i Gimo och Österbybruk inom 300 meter där 
utvidgat strandskydd gäller idag. Intentionen med dessa områden är att det generella 
strandskyddet om 100 meter bibehålls för att bevara strandskyddets syften. Planförslaget 
trycker samtidigt på vikten att naturvärdesinventeringar görs i samband med detaljplanering 
och att bebyggelse anpassas efter dessa naturvärden, vilket gäller både strandskyddade 
områden och övriga naturområden. Kan höga naturvärden behållas vid exploatering kan 
strandskyddets syften upprätthållas.  
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Att rekreationsområden pekas ut runt dammar samt runt kustområden vid tätorterna är positivt 
från synpunkten att allmänhetens tillgång till stränderna stärks. Att grillplatser, vindskydd och 
annat anläggs samtidigt som många människor använder dessa områden riskerar dock att 
tränga undan växt- och djurliv. Samtidigt kan dessa rekreationsområden bidra till en ökad 
kunskap och förståelse hos människor om växter, djur och natur. Hänsyn och anpassning till 
växt- och djurliv är därför viktigt även vid rekreationsutveckling.  
 
Styrning till befintliga bebyggelsegrupper är positiv och även att översiktsplanen eftersträvar 
gemensamhetsbryggor framför enskilda bryggor. Större gemensamhetsanläggningar för 
småbåtar som även kombinerar servicefunktioner för båtlivet är ytterligare steg för ett 
miljöanpassat båtliv och minskad belastning på strandskyddsområden och dess biologiska 
mångfald. En tydlig lokalisering av kommande större anläggningar för fritidsbåtar skulle 
förstärka förslagets intentioner.  
 
I de flesta områden, även i tätorterna, finns delområden med nyckelbiotoper. Byggnadernas 
placering är av betydelse för eventuell påverkan på naturmiljöer. Vissa preciseringar kräver 
planeringsarbete på en mer detaljerad nivå. I tätortsnära lägen har översiktsplanen pekat ut 
nyckelbiotoper som skyddsvärda områden vilket är positivt då tydligheten kring avsikten för 
området och dess värde stärks. 
 
Planförslaget har i precisering av utvecklingen i de fem stora tätorterna pekat ut stora 
skogsmarker och i mindre fall även jordbruksmarker. För flera skogsområden riskerar höga 
naturvärden att försvinna i och med exploatering för bebyggelse, och därmed även viktiga 
ekosystemtjänster som skogen bidrar med. Exempel på sådana ekosystemtjänster är 
potentiella rekreationsvärden, värmereglerande effekt, bättre lokalklimat, bioenergi m.m. 
Områdesbeskrivningarna ger vägledning när detta kan befaras och kan bidra till att större 
hänsyn tas till dessa värden vid detaljplanering. 
 
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk och flera ekosystemtjänster i landskapet 
påverkas negativt. Viktiga ekosystemtjänster som jordbruksmarken bidrar med är bland annat 
indirekta tjänster såsom goda livsmiljöer för särskilda djur och växtarter och fördröjning av 
ytavrinning för vatten, men även direkta tjänster såsom livsmedelsproduktion. I 
jordbruksmarken finns ofta höga naturvärden knutna till både öppna och trädbärande marker, 
främst ängs- och hagmarker. Andra värdefulla mindre biotoper i jordbrukslandskapet är 
åkerholmar. odlingsrösen och småvatten. Mindre och värdefulla biotoper som dessa kan 
utredas och skyddas i detaljplaneringsskedet. 
 
5.2.1 Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 
Vilken storlek konsekvenserna får för den biologiska mångfalden genom planförslaget är 
beroende av hur höga naturvärden som påverkas och i hur stor omfattning det sker. En 
översiktsplan är ett tidigt skede vilket gör det svårt att precisera konsekvenserna. 
Exploateringen innebär dock en risk för att enskilda naturvärdesobjekt och arter påverkas 
negativt i och med att deras livsmiljöer försvinner jämfört med nuläget. Det kan även finnas 
viktiga gröna samband mellan biotoper/livsmiljöer som gör att biologisk mångfald kan 
påverkas i större utsträckning om fel områden försvinner eller störs. 

I översiktsplanen beskrivs ansatsen att kartlägga och att ta hänsyn till naturvärden samt gröna 
samband vid bebyggelseutvecklingen. Om detaljplaneringen sker med höga ambitioner för att 
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bevara biologisk mångfald bedöms konsekvenserna kunna hållas i den lägre skalan, liten till 
måttlig negativ konsekvens jämfört mot nuläget. 

Det finns även möjligheter för positiva konsekvenser jämfört mot nuläget. Det finns goda 
möjligheter att i samband med att trevliga områden för rekreation och friluftsliv skapas i 
bebyggelsens närområden även gynna den biologiska mångfalden. Ett naturområde som man 
trivs att stanna till i eller vandra igenom har ofta hög biologisk mångfald. Även mitt inne i 
bebyggelseområde kan man lätt skapa områden som bidrar till biologisk mångfald genom att 
planera in träd, buskar och blommande växter till exempel. 

 
5.2.2 Hänsyn och åtgärdsförslag 
Utveckling av grönstrukturvärden är baserat på ekologiskt och sociokulturellt 
kunskapsunderlag och en inventering av natur- och friluftsvärden finns kartlagd vilket också 
använts som vägledningar i utvecklingsområdena. Hur den gröna infrastrukturen kopplar ihop 
i ett större nätverk kan dock med fördel utredas i en fördjupad analys i framtiden. Utveckling 
av grönstrukturvärden är baserat på ekologiskt och sociokulturellt kunskapsunderlag och en 
inventering av natur- och friluftsvärden finns kartlagd vilket också använts vägledningar i 
utvecklingsområden. Hur den gröna infrastrukturen kopplar ihop i ett större nätverk kan dock 
med fördel utredas i en fördjupad analys i framtiden. Strandnära bebyggelse styrs av 
strandskyddslagstiftningen men fördjupande riktlinjer kan behöva tas fram för hur och 
framför allt var bebyggelse kan tillkomma i strandnära lägen, såsom LIS-områden för att inte 
riskera ett allmänt ianspråktagande av kommunens stränder. Planen anger att man inte heller 
önskar en sådan utveckling utan vill skydda stränder. Rekreationsutveckling inom 
strandskydd som pekas ut kan ha både positiv och negativ påverkan. Planen framhåller vikten 
av hänsyn och anpassning vid utveckling av allmänna platser, såsom friluftsliv, båtliv etc. och 
påpekar även på att inventering kan behövas för att utreda de naturvärden som strandskyddet 
syftar till att behålla. Identifiering av sammanhängande stråk och förfining av 
grönstrukturplanering i tätorterna, där behovet är som störst, kommer antagligen att ske 
framöver. Ett grönstrukturprogram nämns som framtida planeringsåtgärd och kommer 
troligen hantera aspekter som exempelvis skogsvård och friluftsliv. Grunden till en bra 
grönstrukturplanering och för att kunna bevara naturvärden är att naturvärdesinventeringar 
utförs. I vissa områden kommer säkerligen även fördjupade artinventeringar att krävas för att 
göra rätt skyddsåtgärder och för att utveckla områdena på bästa sätt. 
 
5.3 Klimat och energi 
Transporter bidrar med en stor del av översiktsplanens klimatpåverkan och utsläpp av 
luftföroreningar. Övergripande mål finns om övergång till hållbara transportlösningar för 
minskad miljöpåverkan. För att minska klimatpåverkan från transportsektorn finns flera 
faktorer som faller på regional och kommunal nivå. Ofta krävs effektivare transportlösningar 
och väsentligt fler resor med kollektivtrafik, vid sidan om övergång till fordon som drivs med 
förnyelsebara bränslen. 
 
En förbättrad och utbyggd kollektivtrafik är ofta nödvändig för hållbarhet och än mer i 
flerkärniga strukturer. För översiktsplanen är det av stor betydelse att planering sker på ett 
sådant sätt att tillkommande bebyggelse sker i noder längs stråk där särskilda förutsättningar 
finns för att utveckla hållbara transporter. Tätorterna bedöms ha förutsättningar för att kunna 
utvecklas väl för en effektiv kollektivtrafik. Planens ambition om att varje tätort har ett 
resecentrum bedöms ge goda förutsättningar för att kollektivtrafik kan vinna andelar. Planen 
syftar också till att skapa pendlarparkeringar på strategiskt utvalda platser för att främja resor 
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med kollektivtrafiken samt samåkning. För områden utanför tätorter kommer, åtminstone 
initialt, huvuddelen av persontransporter främst att ske med bil, vilket med dagens fordon ger 
stor klimatpåverkan. 
 
Järnvägslinjen Hargshamnsbanan används endast för godstrafik och är inte elektrifierad. En 
modern och hållbar långsiktig trafiklösning skulle uppnås med en järnväg ända fram till de 
större befolkningskoncentrationerna inom kommunen. När det gäller järnvägstrafik är det i 
första hand angeläget att nuvarande järnväg utnyttjas för godstransporter och att ny 
bebyggelse inte placeras för nära järnvägen med tanke på transporter av farligt gods och 
buller. Vidare är en elektrifiering önskvärd. På längre sikt borde även möjligheterna till 
persontransporter beaktas. Detta skulle vara i linje med det nationella miljökvalitetsmål som 
säger att det skall finnas miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet. Resecentrum 
bör placeras strategiskt centralt i orterna så som planen uttrycker, eftersom resan dörr till dörr 
ska vara rationell, och vara väl avvägd i förhållande till både buss och eventuell framtida 
persontågtrafik. Österbybruk och Gimo är naturligt de tätorterna (med större 
befolkningsunderlag) som effektivt skulle kunna anslutas med persontåg och utgör naturliga 
tågstopp utmed Hargshamnsbanan. En effektiv och välutvecklad kollektivtrafik ger positiva 
konsekvenser för klimat och energi då det kan minska resandet med privatbilar.  
 
Av intresse för hur hållbara transporter kan åstadkommas är hur prioriteringarna på gång- och 
cykeltrafiken ser ut, d.v.s. i vilken takt som utbyggnad kan ske. Preciseringar för vad 
byggande av cykelvägar bör bidra med kan vara: 

– Att resan från dörr till dörr underlättas. Cykling skall ses som en integrerad del i en 
persons resa från start till mål. Kopplingen till kollektivtrafikens hållplatser och 
stationer är därför särskilt viktig.  

– Att möjliggöra för skolbarn att kunna cykla säkert till skolan på egen hand. 
– Att underlätta för arbets- och studiependling med cykel. 

 
Översiktsplanen uttrycker ett strategiskt val om att utveckla de stora vägstråken 288, 76 och 
290 för arbetspendling med bil och buss. Effektivisering av vägstråk medför ökad vägtrafik 
med ökade koldioxidutsläpp som följd. I den mån som hastighet för bil ökar, men inte för 
buss bedöms förutsättningarna för kollektiva transportmedel bli sämre. Vägsatsningar bör 
därför ske parallellt med en ökning/omläggning av kollektiva transportmedel. Effektiv 
kollektiv- och cykeltrafik kan motverka ökningen av koldioxidutsläpp vilket medför positiva 
konsekvenser. Hur prioriteringarna ser ut har stor betydelse för hur miljöpåverkan kommer att 
se ut i praktiken och möjligheten för att nå målet om hållbara kommunikationer.  
 
Att omvandla fritidshus till permanentbostäder kan i ett större perspektiv ses som positivt då 
det eventuellt innebär att familjer endast har ett boende, vilket förbrukar mindre resurser än 
två. Omvandlingen kan dock komma att ställa krav på skolskjuts, omsorg för äldre, 
kollektivtrafikanslutning och annan teknisk försörjning för att platsen ska klara belastning av 
permanentboende och 
arbetspendling. 
 
I och med att stor mängd ny bebyggelse föreslås kommer energiförbrukningen från 
transporter öka samt stor mängd material att förbrukas inom byggtiden. I översiktsplanen 
saknas strategier gällande användning av hållbara material. Planförslaget pekar på vikten att 
använda förnybara energikällor för att skapa ett hållbart energisystem med begränsad 
klimatpåverkan, och planen tar upp vissa strategier som redan är i bruk. Vindbruksstrategin 
nämns som ett underlag för möjligheten att etablera vindbruk i kommunen. 
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Vindbruksstrategin är dock inaktuell och i dagsläget saknas en samlad strategi för hur man 
ska hantera andra förnybara energikällor. Detta innebär en risk för att icke förnybara källor 
fortsätter att användas vilket bidrar till ett ökat koldioxidutsläpp som ger negativ effekt på 
klimatet. Några områden finns särskilt utpekade för vindkraftsproduktion och sammanfaller 
med kommunens vindkraftstrategi. Områden som har definierats av vindkraftstrategin har 
bedömts utifrån ett antal parametrar såsom naturområden, friluftslivsområden, kulturmiljöer, 
landskapsvärden samt behovet av skyddsavstånd till t.ex. tätorter. Inom de utpekade 
områdena har det bedömts finnas få eller måttliga konflikter med andra värden. Eventuellt 
behövs kompletterande bedömningar med avseende på fladdermöss och fågellivet. 
Vägledningen anger var vindkraftsetableringar ska undvikas. Vindkraft är en av de källorna 
av förnybar energi som kan begränsa klimatpåverkan. 
 
Nationella ambitioner om att begränsa klimatpåverkan är beroende av att insatser görs för att 
begränsa energianvändningen. Planering av bebyggelse och kommunikationer har stor 
betydelse för energianvändningen, både för att begränsa transporter och för att möjliggöra 
anslutning av bebyggelse till resurseffektiva värmeverk. Tas möjligheten tillvara att 
strategiskt förlägga tillkommande bebyggelse på ett sätt som kan begränsa mängden 
transporter kan även energianvändningen reduceras. Samlad bebyggelse begränsar 
transportbehovet och skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafik vilket reducerar energianvändningen. Detta är en utmaning för varje kommun som 
planerar för en befolkningsökning eftersom det i sig medför ökade transporter. Energibehovet 
kommer att öka i och med ambitionen att växa både genom förtätning och utbyggnad av helt 
nya områden. Stora krav på planering av energibehovet ställs i och med detta, och 
planförslaget lyfter vikten av tidig dialog mellan nätägarna och plansidan på kommunen om 
kapacitetsbehovet för framtida utveckling. Det är med andra ord avgörande att från 
kommunens sida tidigt delge information om när och var utvecklingen förväntas att ske i 
kommunen till nätägarna för att undvika kapacitetsbrist. Kapacitetsbrist kan leda till att icke 
förnybar energi behöver användas för att försörja elbehovet och det bidrar i sin tur till ökad 
klimatpåverkan och ger negativa konsekvenser. Byggnaders utformning och placering 
påverkar energianvändningen på flera sätt, utöver transporter. I täta strukturer kan 
energivinster ges då bostäder byggs i sammansatta enheter, såsom flerfamiljshus. 
 
Översvämningsrisker kan föreligga för kustnära bebyggelse, med bakgrund i framtagna 
scenarier om klimatbetingad havsnivåhöjning. Ny bebyggelse bör ej placeras i lägen med 
översvämningsrisk, vilket beskrivs i planförslaget samt i områdesbeskrivningar där lågpunkter 
finns karterade. För att inte utsätta ny bebyggelse för översvämningsrisker kan en lägsta 
grundläggningsnivå sättas för ny exploatering längs vattendrag, sjöar och kust. 
Dagvattenhanteringen beskrivs i planförslaget som en viktig del av klimatanpassningen där 
hållbara dagvattenlösningar måste utredas vid detaljplanering av områden med risk för 
översvämning. Klimatanpassning är av stor vikt för att säkerställa miljön för ny respektive 
befintlig bebyggelse.  
 
SMHI har gjort klimatanalyser för Uppsala län. Beräkningar 2013 av medelvattenstånd visar 
en höjning med 28 cm från år 2012 till 2100 förutsatt en havsnivåhöjning med 100 cm från år 
1990 till 2100 och en bibehållen landhöjning. Lokal topografi har stor betydelse för 
översvämningssituationen. Kortvariga extrema vattenstånd kan inträffa genom kombination 
av lågt lufttryck och vinduppstuvning i kombination med högt medelvattenstånd. 
Klimatförändringar resulterar i kortare återkomsttid mellan extrema vattenstånd och därmed 
ökat antal tillfällen med eventuell översvämningssituation. Havsvattenstånd med 100 års 
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återkomsttid beräknas för dagens klimat för Forsmark ligga på 148 cm i Sveriges nationella 
höjdsystem RH2000 (där 2012 års medelvattenstånd är 8 cm i RH 2000). Med 
klimatförändring ökar detta extremvattenstånd till 176 cm i RH2000. 
 
I många kustområden är det idag ett stort problem med saltvatteninträngning i 
dricksvattenbrunnar. Omvandling av fritidsområden till permanentboende kan vara en faktor 
som förstärker problemet genom ett utökat uttag av grundvatten som leder till minskade 
grundvattennivåer. De väntade havsnivåhöjningarna förväntas leda till ökad 
saltvatteninträngning framöver. Placering av bebyggelse i kustområden samt planering av 
dricksvattenförsörjning bedöms vara viktiga faktorer för att hantera risksituationen. Ökad 
täthet och intensitet hos kraftiga skyfall medför särskilda krav på en utvecklad 
dagvattenhantering.  
 
De klimatscenarion som IPCC tagit fram pekar på en sannolikhet till längre torrperioder 
sommartid vilket innebär en stor risk för problem i Östhammars kommun med redan låga 
grundvattennivåer. De åsar som kommunen tar dricksvatten ifrån är redan idag högt belastade 
och under perioder på sommaren sker bevattningsförbud och emellanåt körs till och med 
vatten med tankbil från andra håll. Behovet av reservvattentäkter är stor och idag finns få 
täkter utpekade. Positivt i planförslaget är att flera åtgärder finns utpekade för att förbättra 
dricksvattensituationen, såsom samverkan för att utreda möjligheten för konstgjord 
grundvattenbildning i Uppsalaåsen, konstgjord grundvattenbildning i Gimo samt framtagande 
av olika riktlinjer för till exempel släckvatten, enskild dricksvattenförsörjning m.m. En VA-
plan är dessutom i framtagande, där viktiga underlag tas fram för nästkommande strategier 
och åtgärder för dricksvattenförsörjningen. Det som saknas i planförslaget är dock 
tidsaspekten för flera viktiga åtgärder. Det är avgörande att rätt åtgärder sätts in i rätt tid för 
att undvika en krissituation som kan bli väldigt ekonomiskt kostsam för kommunen och för 
människors hälsa. Det är av stor vikt att åtgärder vidtas för att säkerställa tillgången till vatten 
för kommunens invånare.  
 
Klimatförändringarna bidrar till extremt höga temperaturer som kopplas till besvär för 
människor. I planförslaget pekas flera tätortsnära sammanhängande naturområden ut och 
tillgängligheten är relativt god i alla tätorter, vilket är positivt då naturområden utgör 
temperaturreglerare i den urbana miljön. Men mer detaljerade analyser av var det finns 
värmeöar i den befintliga bebyggelsemiljön samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
skapa svalkande miljöer för utsatta grupper kan vara nödvändig.  
 
Stora områden där det idag är skogsmark föreslås tas i anspråk i översiktsplanen samt en viss 
del jordbruksmark. Båda dessa marker är viktiga koldioxidbindare, och försvinner dessa till 
förmån för hårdgjord mark och bebyggelse kommer den negativa påverkan på klimatet att öka 
i och med detta. Planförslaget pekar på vikten av naturanpassade bostadsområden vilket 
delvis kan minska den negativa påverkan, men påverkan kommer fortsatt bli betydande i 
jämförelse med om endast redan i anspråkstagen mark skulle nyttjas. Efterföljande 
detaljplanering har en viktig roll att ta hänsyn till klimatanpassning.  
 
5.3.1 Effekter och konsekvenser av planförslaget   
Miljöaspekten klimat och energi påverkas av många faktorer i översiktsplanen. En ökad 
befolkningsmängd leder till en högre energiförbrukning inom kommunen vilket ställer krav 
på förnybara energikällor. I dagsläget saknas strategi för hur energibehovet ska täckas upp 
med förnyelsebar energi för en ökad befolkningsmängd vilket kan ge måttlig till stor negativ 
konsekvens för översiktsplanen. 
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Klimatanpassningar måste tillämpas för att säkerställa tillgång till vatten samt att minimera 
risken för översvämningar. En VA-plan är under framtagande men det saknas strategi för när 
åtgärder ska vidtas. I jämförelse med nuläget kan detta ge liten till måttlig negativ konsekvens 
eftersom det idag inte heller finns några tidsramar för utbyggnad av VA i vissa tätorter.   
 
Planen kommer att ta skogsmark i anspråk till förmån för bebyggelse vilket också ger en 
negativ konsekvens på klimatet. Likaså ger en ökad befolkningsmängd negativa konsekvenser 
i och med ökade transporter. Översiktsplanen syftar till att utöka kollektivtrafiken samt gång-
och cykelvägarna för att främja de typerna av resande. Konsekvenserna av översiktsplanen 
mot nuläget bedöms som liten till måttligt negativa.  
 
5.3.2 Hänsyn och åtgärdsförslag 
Kontinuerlig översyn av långsiktig vattenförsörjning, särskilt i kustområdena med anledning 
av ökad risk för saltvatteninträngning i brunnar samt risker för vattenbrist sommartid, är 
viktig inför fortsatt planläggning. Kommunen arbetar med strategier för utbyggnad av det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta blir en viktig del för att säkerställa god 
vattenkvalitet och kvantitet för boende i kommunen. Krisberedskap i ett förändrat klimat är 
ännu en viktig del för kommunen att hantera och strategier för sådana situationer bör 
utvecklas internt samt i samråd med grannkommuner och länsstyrelsen. För bebyggelse som 
tillkommer utanför kommunalt verksamhetsområde ställs krav på provtagning vid bygglov 
och krav på provborrning i förhandsbesked för områden där karteringar visar på låg 
grundvattenkapacitet. Vid exploatering där lågpunkter finns utpekade ska stor hänsyn tas till 
dessa och dagvattenutredningar ska utföras för att säkerställa att detta tas om hand på ett 
hållbart sätt. I översiktsplanen nämns dagvattenpolicy som ett kommande dokument som kan 
bidra till genomtänkt dagvattenhantering. Ett grönstrukturprogram eller dylikt som tar fasta på 
klimatförändringar och behovet växtlighet i den urbana miljön kan ge bättre underlag och 
strategier för att säkerställa temperaturreglerande miljöer i tätorterna.  

Planförslaget har många goda intentioner att begränsa energianvändningen genom att placera 
bebyggelse i närheten av kollektivtrafiknoder samt att förtäta bebyggelsen så att tätheten i 
orterna ökar något genom mer blandad bebyggelse. Vid tillkomst av ny bebyggelse ställs krav 
på hushållning med energi enligt Boverkets byggregler (BBR 9:2). Nybebyggelse kan styras 
genom planering huvudsakligen till sådana lägen som ger ökad resurseffektivitet. Ökning av 
befolkning och bebyggelse kommer dock mest troligt att ändå bidra till ökad 
energianvändning och ökade transporter. Fokus på åtgärder som får fler att åka kollektivt samt 
gå eller cykla är en viktig faktor som kommunen genom att själva utveckla gång- och 
cykelnätet samt samarbeta med regionen i olika frågor för att öka de hållbara resorna. Den 
pågående gång- och cykelplanen är ett viktigt instrument för utvecklingen av ett 
sammanhängande GC-nät.  
 
Planen pekar också ut behovet av ett hållbart energisystem där miljömässigt hållbara, 
förnybara energikällor prioriteras. Däremot finns för närvarande ingen närmare detaljerad 
strategi för hur potentialen för olika förnybara energikällor ska prioriteras och utvecklas i 
kommunen. Avsaknaden av detta kan leda till att utvecklingen av olika hållbara energislag 
inte byggs ut i nog snabb takt vilket i sin tur leder till en långsammare omställning från icke 
förnybara energikällor och fortsatt klimatpåverkan. 
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5.4 Kulturmiljö, landskap och bebyggelse 
Nedan diskuteras planförslagets påverkan och möjligheter för kulturmiljö, landskap och 
bebyggelse. Markanvändningskartor som visar bebyggelseplaner och värden knutna till dessa 
miljöaspekter redovisas i bilaga 3 i planförslaget. 
 
De rika kulturmiljöerna i Östhammars kommun har viktiga värden såväl för Östhammars 
historia såsom rekreationsmöjligheter och turistattraktion. Värdena återfinns främst i form av 
bruksmiljöerna i Gimo, Österbybruk och Forsmark men även andra väl bevarade 
kulturmiljöer längs med kusten samt flertalet fornlämningar. Riktlinjer för bevarandet av 
dessa miljöer pekas ut i kommunens kulturmiljöprogram Jord och järn och översiktsplanen 
pekar på vikten av hänsyn till dessa riktlinjer vid exploatering. Ett gestaltningsprogram för 
respektive ort kan bidra med bättre underlag för exploatering nära de känsliga kulturmiljöerna 
i tätorterna. 
 
Det är viktigt att i detalj skapa kunskapsunderlag för tillvaratagande av kulturvärden. De 
kulturella värdena finns i landskapet, i bebyggelsestrukturen, i enstaka byggnader, i 
fornminnena, i äldre parker eller trädgårdar. Enstaka bevarade element kan aldrig förmedla 
platsens historia som summan av historiska spår på platsen. En kartering av kulturhistoriska 
värden bör föregå ställningstagandena som berör förändringar i markanvändning. Även 
utanför tätorterna, och särskilt inom riksintressen, men även inom andra områden, behöver det 
kulturella uttrycket i miljöerna tas tillvara. Ett tydliggörande av syften med de kulturhistoriskt 
värdefulla elementen kan underlätta hanteringen av de enskilda ärendena. 
 
Kustlandskapets kulturvärden är starkt förknippade med landskapets karaktär och dess 
historia med fiske- och småjordbruk. En konkurrenskraftig landsbygd är ofta en förutsättning 
för fortsatt underhåll av landskapsvärden med säkerställande av det småskaliga lantbrukets 
fortlevnad. Kust- och skärgårdsområdet har flera utpekade värden för odlingslandskapet och 
landskapsbilden och är värdefullt för den samlade natur- och kulturmiljön. Exploatering 
riskerar dessa värden eller kan riskera att tränga undan förutsättningar för värdenas bevarande, 
exempelvis lantbruket. 
 
Bebyggelseplanering är en viktig del av den översiktliga planeringen. Lokalisering av 
nybebyggelse är nyckeln till både utvecklingen och bevarande av värden. Genomförandet har 
stor betydelse för miljöpåverkans karaktär. Den funktionsblandning som enligt planen ska 
eftersträvas har socialt positiva värden med en ökad trygghet i samhället med möjligheter till 
ett mer integrerat samhälle. Med funktionsblandning och förtätning kan tillgängligheten öka 
både genom att fler målpunkter finns inom ett närområde och dels genom att tillgängligheten i 
många fall är starkt förknippad med den trygghet man upplever. För de sociala värdena är det 
därför viktigt med sammanhängande och belysta kommunikationsstråk för gång- och cykel. 
Då skapas en tillgänglighet för alla i samhället vilket har bärighet på frågor utifrån 
jämställdhet, barn- och ungdomsperspektiv. Dessa möjligheter uppmärksammas och lyfts i 
planförslaget. 
 
Planförslaget eftersträvar styrningen av tillkommande bebyggelse till knutpunkter, noder och 
attraktiva centrumområden. Rent principiellt så innebär den täta samhällsstrukturen 
resurseffektivitet där stadens funktioner kan nås inom kortare avstånd vilket skapar 
förutsättningar för minskat bilberoende och där underlag och tydliga målpunkter för 
kollektivtrafik kan öka. Fler målpunkter kan nås inom gång- och cykelavstånd. Ökad 
resurseffektivitet kan nås genom att tillkommande bebyggelse får naturliga förutsättningar för 
anslutning till VA och andra tekniska funktioner. Även för de föreslagna exploateringarna i 
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idag oexploaterade områden så bedöms tillgängligheten kunna bli god då alla områden ligger 
inom ca 1 kilometers radie från kollektivtrafik och service. Det tillsammans med en 
utbyggnad av gång- och cykelvägar vid ny exploatering kan ge goda förutsättningar för 
mobilitet i tätorterna. 
 
Redan ianspråktagna fastigheter kan nyttjas för fastighetsutveckling istället för att 
oexploaterad mark tas i anspråk. Att utveckla fastigheter som tidigare använts för 
miljöstörande verksamheter för omvandling till t.ex. bostäder kan även fungera som 
incitament och finansiering till att förorenade fastigheter kan saneras, vilket blir en miljövinst 
(som kräver ett riktigt utförande för att säkra människors hälsa). Utifrån ovanstående har den 
täta staden förutsättningar för att vara en hållbar inriktning för planeringen på grund av den 
resurseffektivitet som kan uppnås. 
 
Det finns dock ett antal miljöaspekter som behöver beaktas väl för den täta strukturen, inte 
minst för människors hälsa men även rent miljömässiga aspekter. Grönområden kan riskeras 
när orter förtätas varför rekommendationer för avstånd och kvalitet till grönområden behöver 
formuleras och beaktas i genomförandeskedet. God tillgång till grönområden är betydelsefullt 
för människors hälsa och har även social funktion. Planen har tagit detta i beaktning och 
föreslagit att flera mindre grönområden ska skyddas i tätorterna samt att större grönområden 
ska utvecklas nära tätorterna så att tillgängligheten till grönområdena förbättras.  
 
Samtidigt kan bullerproblematiken begränsas av mer hållbara transportsätt samt att 
tillkommande bebyggelse kan placeras strategiskt för avskärmning av buller från vägar och då 
även verka positivt för befintlig bebyggelse. En trolig effekt är dock att det planerade 
bostadsbyggandet i tätorterna kommer att innebära fler bilar vilket i sin tur medför ökade 
bullernivåer. 
 
I täta strukturer behöver särskilt luftföroreningssituationen beaktas, och det finns mindre ytor 
för hantering av dagvatten vilket kan ställa krav på särskilda åtgärder. Dagvattenhanteringen 
behöver både förhålla sig till tätare bebyggelse och ett klimat i förändring. Kapaciteten för 
dagvattenhantering kan behöva ses över i samband med en mer omfattande förtätning. Det bör 
vara en förutsättning inför förtätning att tillgång till natur och parker för både rekreation, 
hälsa, idrott och lek samt avvattning av de ökande hårdgjorda ytorna tillgodoses genom 
bevarande eller kompensation. 
 
Som motpol till samhällets täta strukturer med dess resurseffektivitet krävs en levande 
landsbygd för bibehållande och utveckling av landskapets miljövärden. Naturvärden, 
landskaps- och kulturvärden samt förutsättningar för ett rikt friluftsliv och turismen är 
beroende av landsbygdsbefolkningen och dess verksamheter. Samtliga ovanstående värden är 
beroende av lantbruksverksamheter, där djurhållning är en särskilt viktig beståndsdel. Dessa 
miljövärden kan därför gynnas av planens strategier kring livsstilsboende med hästboende 
liksom andra typer av boende som skapar underlag för värdenas utveckling. 
 
Möjligheten att uppföra boende i skärgården kan om det genomförs på ett välavvägt sätt skapa 
goda förutsättningar för turism, men även för bevarande av kultur-, natur- och 
landskapsvärden om det t.ex. innebär kompletterande byggnader som stärker bygdens 
lantbruk. Det djurbete som många naturområden är beroende av (såväl skyddade som icke 
skyddade) bygger på en lokal närvaro av lantbruksföretag, men även ett lokalt 
konsumentunderlag kan vara av betydelse. Att möjliggöra för en bofast skärgårdsbefolkning 
är att möjliggöra en levande skärgård med underlag för att förvalta viktiga av kultur- och 
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naturvärden. Minskar skärgårdsbefolkningen på platser som idag är eller sedan tidigare har 
varit befolkade finns risk för att ovanstående värden minskar. Detta kan även gälla sedan 
tidigare befolkade öar utan fast förbindelse. Livskraftiga lantbruksföretag i kust och skärgård 
är särskilt viktiga för att säkra underhållet av natur- och kulturvärden inom såväl skyddade 
områden som andra ekologiskt värdefulla naturområden. Planförslaget framhäver vikten av att 
möjliggöra generationsboenden på landsbygden runt lantbruken för att öka chanserna att 
företagen upprätthålls och att marken fortsätts brukas. I sådana fall kan det vara möjligt att 
jordbruksmark tas i anspråk, men en ordentlig avvägning ska då alltid göras enligt den 
vägledning som översiktsplanen lyfter fram. En risk finns dock att jordbruksmarker styckas 
av och inte leder till fortsatt brukande av jordbruksmarkerna runtomkring, men detta är svårt 
att förutse. 
 
Tillkommande bebyggelse kan dock behöva planeras särskilt, då boende på landsbygden ofta 
riskerar att innebära ökat bilberoende med klimatpåverkan som följd, liksom att nya bostäder 
annars riskerar att tillkomma i känsliga miljöer. Ur ett miljöperspektiv är det fördelaktigt om 
tillkommande bebyggelse kan lokaliseras planerat och med genomtänkt struktur för effektiv 
anslutning till kollektivtrafik, VA och annan service. Detta gäller bland annat de nya 
bostäderna som planeras i kustområdet. För dessa finns även fördelar med att samla 
bebyggelse på ett sätt som inte gör intrång på strandskyddet liksom att planera för 
samlokalisering av gemensamma bryggor med utveckling av service för ett miljövänligt 
båtliv.  
 
Generellt bör bryggor samordnas och förläggas på platser med tillräckligt naturligt vattendjup 
för att begränsa muddring, eftersom grunda vikar ofta har höga naturvärden. Båtlivet har ofta 
en miljöpåverkan genom utsläpp till vatten, buller, påverkan från båtbottenfärger och störning 
av naturmiljöer. Att begränsa påverkan är viktigt. 
 
Att omvandla fritidshus till permanentbostäder kan i ett större perspektiv ses som positivt då 
det innebär att familjer i större utsträckning endast har ett boende, vilket förbrukar mindre 
resurser än två. Omvandling bör dock ske på rätt ställen så att förutsättningar finns för ett 
permanentboende med rimliga förutsättningar, t.ex. VA-anslutning, äldreomsorg, 
kollektivtrafikanslutning och annan teknisk försörjning liksom att platsen klarar belastning av 
permanentboende. 
 
Översiktsplanen innehåller en viljeyttring om bebyggelseutveckling i serviceorterna samt i ett 
större antal områden på landsbygden/småorter, särskilt i kustområdet. I vissa fall har möjlig 
utveckling redovisats på platser som inte ligger i anslutning till befintliga/planerade 
kollektivtrafikstråk. Bebyggelseutveckling i dessa lägen bedöms därför i huvudsak generera 
transporter per bil och ansluter inte till principen om placering av bebyggelse på platser som 
har förutsättningar för effektivt nyttjande av kollektivtrafik. Placering av bebyggelse i noder 
frångås i denna del. Om noderna blir alltför småskaliga kan de hindra rationell kollektivtrafik. 
Sådan bebyggelsestrategi bedöms i den meningen vara i konflikt med hållbar utveckling, då 
den inte stödjer hållbara transporter. Det kan i sig begränsa förutsättningarna för en levande 
och hållbar landsbygd. 
 
5.4.1 Effekter och konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget utrycker vikten av att bevara kultur- och landskapsvärden. Kunskapsläget om 
vilka kulturvärden som finns och hur de hänger samman behöver ökas för att minska 
påverkan på kulturvärdena. Riksintressen för kulturmiljövård, områden för regional 
kulturmiljövård samt fornlämningar har i stor mån undvikits vid planeringen av bebyggelse. 
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Östhammars kommun är rik på kulturmiljövärden och några kommer att komma i konflikt 
med bebyggelseutvecklingen, konsekvensen beror på hur mycket och hur höga värden som 
påverkas. Konsekvenserna för kulturmiljön och landskapet behöver utredas mer detaljerat i 
fortsatt arbete med detaljplan. I och med de ambitioner som utrycks i planförslaget samt hur 
bebyggelseplaneringen ser ut, bedöms konsekvensen vara liten negativ för kulturmiljö och 
landskap jämfört mot nuläget. 
 
Planförslagets bebyggelseplaner innehåller delvis en strategi som syftar till en tätare 
samhällsstruktur. Detta bedöms ge positiva konsekvenser jämfört mot nuläget som till 
exempel, en ökad trygghet och möjlighet till ett mer integrerat samhälle, ett resurseffektivt 
samhälle där möjlighet finns till bra kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter. Det ger även 
positiva konsekvenser jämfört mot nuläget att planförslaget föreslår god tillgång till 
grönområden med avstånd och kvaliteter som uppfyller kraven för människors hälsa. 
Negativa aspekter med förtätning är att det kan medföra höga bullernivåer av ökad biltrafik 
luftkvaliteten kan bli sämre och det blir mindre ytor för att hantera dagvatten på. 

Planförslaget innehåller även en strategi som innebär bebyggelse på landsbygden. Detta ger 
positiva konsekvenser jämfört mot nuläget i och med att det gynnar en levande landsbygd 
med dess natur-, kultur- och rekreationsvärden och utveckling av dessa genom att möjliggöra 
livsstilsboenden som till exempel djurhållning. För landsbygdens värden är det positivt att 
marken fortsätter att brukas, planförslaget framhåller vikten av att möjliggöra 
generationsboenden så att lantbruksföretagen kan fortsätta. Bebyggelseutvecklingen på 
landsbygden och i småorter kan dock bidra med negativa konsekvenser för en hållbar 
utveckling genom ökad biltrafik, jämfört mot nuläget. 
 
 
5.4.2 Hänsyn och åtgärdsförslag 
För det fortsatta arbetet med att bevara och vidareutveckla viktiga kulturmiljöer har 
planförslaget pekat på behovet av att uppdatera det nuvarande kulturmiljöprogrammet Jord 
och järn. 
 
För ökad hållbarhet pekar översiktsplaneringen ut utveckling av bebyggelse i noder utmed 
kollektivtrafikstråk. I planen redovisas strategiska områden i kommunen där huvudsaklig 
tillväxt ska ske för ökad hållbarhet och anger vilka småorter som man avser satsa på för 
bibehållande av/ökad service på landsbygd. Ett begränsat antal större noder har bättre 
förutsättningar att kunna stödja en effektiv kollektivtrafik. Planen lyfter fram att utveckling av 
tätorterna först bör ske i form av förtätning i redan bebyggda områden innan oexploaterade 
områden byggs ut för att främja resurseffektivitet. 
 
I kommande planering bör kommunen i högre grad lyfta landsbygdsboendets betydelse och 
levande landsbygd för förvaltning av natur-, kultur-, och landskapsvärden m.fl. En fortsatt 
stark landsbygd är avgörande för värdenas långsiktiga förvaltning. Kopplingen mellan 
utvecklingen av befintliga bebyggelsegrupper och prioritering av närhet till 
kollektivtrafikstråken bidrar till en hållbar och levande landsbygd. 
 
Planförslaget föreslår inte specifikt var utveckling på landsbygden ska ske, utan endast i grova 
drag var detta föredras. Detta lämnar ett större ansvar på att beslut i enskilda fall görs med 
stor eftertänksamhet vilka effekter och konsekvenser ny bebyggelse kan få ur ovan nämnda 
aspekter. De områdesbestämmelser som togs fram redan 2003 utgör ett stöd i flera områden 
för utveckling av bebyggelse.  
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Strävan efter att ny bebyggelse i skärgården huvudsakligen tillkommer som samlad 
bebyggelse vid strategiskt identifierat område som kan stödja lokal service, har tagits med i 
förslaget. 
 
 
5.5 Mark, jord, vatten och luft 
 
Översiktsplanen redogör för kommunens vattenförekomster och dess status. 
Övergödningsproblematik finns i kustvattnen och andra vattendrag. Östhammarsfjärden har 
dålig ekologisk status och flera av kustvattnen har inte uppnått ekologisk och kemisk status 
till 2021. Hela Östersjön har måttlig ekologisk status. Större delen av kustområdet har därför 
fått kravet god ekologisk status till 2027. Östhammarsfjärden har ännu större utmaningar och 
har därför fått kravet god ekologisk status till år 2039. Åtgärder krävs för att uppnå 
miljökvalitetsnormen. Vissa åtgärder kan ha utrymme i översiktsplanering och andra åtgärder 
kan kommunen vidta i andra sammanhang, men en stor del åtgärder kräver insatser även från 
andra aktörer. 
 
Det konstateras i översiktsplanen att kommunen har en stor andel enskilda avlopp som bidrar 
till övergödning i kustområdet. Att åtgärda enskilda avlopp kan ha stor effekt för 
vattenmiljöer. Av planen framkommer inte vilka områden som idag har bristfälliga 
avloppsanslutningar men nu definieras områden av typ tätortsnära landsbygd som är möjliga 
att bebygga om anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp. Vid översiktsplanering kan 
växande områden eller omvandlingsområden identifieras där tillväxt och utveckling 
förutsätter utvecklade VA-lösningar.  
 
En VA-plan är antagen och till den en VA-översikt och VA-policy. VA-planen kommer att ge 
vägledning om vilka områden i kommunen som ska inkluderas i framtida 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. Däremot kommer dokumentet inte klargöra vilka 
stora investeringar som kommunen planerar att göra för att kunna genomföra de 
utbyggnaderna i stora delar av kommunen. Men VA-planen klargör att en utbyggnadsplan ska 
tas fram 2023 och där förväntas investeringarna klargöras. Dessa utredningar kan utgöra ett 
bra underlag för kommunens vägval kring olika investeringar i kommunalt VA. Planen ger på 
så sätt en större säkerhet i att utvecklingsstrategier utvecklas vilket är positivt jämfört med 
nuläget.  
 
Det är mycket positivt att ÖP 2022 i sin samrådsversion har tagit upp frågan för tätortsnära 
lägen. Med strategisk placering av tillkommande bebyggelse kan underlag skapas för nya 
anslutningsledningar till kommunalt VA för såväl befintliga som tillkommande bebyggelse. 
En sådan strategisk planering medför positiva värden med reducerad belastning på 
kommunens vattenförekomster.  
 
Påverkan på vattenkvalitet och vattenmiljöer sker även från t.ex. båttrafik och vägtrafik 
liksom dagvattenhantering. Översiktsplanen har en uttalad strategi för dagvattenhantering och 
även en inriktning mot ökad kollektivtrafik vilket kommer att förbättra situationen. Placeras 
tillkommande bebyggelse på ett sätt som resulterar i ökad trafik och ökat båtliv finns risk för 
ökad påverkan på vattenmiljöer, t.ex. övergödning och kemisk påverkan. Strategisk placering 
av ny bebyggelse med anslutning till kommunalt VA och kollektivtrafik begränsar 
miljöpåverkan. Förutsättningar för ett miljövänligt båtliv där servicefunktioner finns för t.ex. 
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avfallshantering, säker tankning och tvätt/bottenbehandling är viktigt för att begränsa 
påverkan på vattenmiljöer från båtlivet. En kartläggning av kommunens värdefulla marina 
miljöer är ett viktigt underlag för miljöanpassad placering av nya båtbryggor och 
småbåtshamnar. 
 
Inom kommunen finns ett antal vattenskyddsområden, både för kommunala vattentäkter och 
för Forsmarks kraftgrupps vattentäkt vid Forsmarks bruk. En översyn pågår av skyddet för de 
befintliga kommunala vattentäkterna. Det kan framöver bli aktuellt med vattenskyddsområden 
för ytterligare vattentäkter inom kommunen. Naturvårdsverkets råd (NFS 2003:16) anger att 
länsstyrelse och kommun bör verka för att vattenskyddsområden skapas för åtminstone 
samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter. 
Vattenförekomster och vattentäkter behöver skyddas mot föroreningar som orsakas av 
punktutsläpp och diffusa föroreningskällor som sker idag eller i framtiden samt akuta 
olyckshändelser. Riskobjekt för vattenskyddsområden kan vara t.ex. industrier, förorenade 
områden, jord- och skogsbruk, vägar (särskilt där det transporteras farligt gods) eller 
olyckshändelser med utsläpp från avlopp eller oljetank. 
 
Vattenskyddsområdet vid Börstil vid Östhammar förefaller vara förknippad med risker från 
genomgående vägar med transport av farligt gods samt en pågående verksamhetsutveckling 
utmed väg 76. Hur kommande utveckling av Östhammar sker har betydelse för riskbilden för 
vattenskyddsområdet. Grundvattnet i den grundvattenakvifer (isälvssediment) i 
Dannemoratrakten där kommunen har sina kommunala vattentäkter Kyrkholmen och Film, 
söder respektive norr om gruvområdet, har bedömts vara hotade av föroreningar från 
Dannemora gruva. 
 
Andra vattenområden är påverkade från t.ex. Österbyverkens industriområde, bland annat 
Filmsjön, Nerån och Sågdammsområdet. Ovanstående situation behöver hanteras i 
riskbedömning och åtgärder för vattenskyddsområdena. Det kan dock tilläggas att det inte 
finns något miljöriskområde utpekat i kommunen (ett område som är så allvarligt förorenat att 
det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om 
begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått). 
 
Vid expansion av befintliga orter finns risk att produktiv jordbruksmark tas i anspråk. 
Exploatering av jordbruksmark är ett nationellt problem där ett mindre ianspråktagande 
enskilt kan ses som en liten effekt men får sammantaget större betydelse i ett vidare 
perspektiv, med minskad areal för livsmedelsproduktion. Planen redovisar områden där 
hänsyn till de areella näringarna ska tas, vilket är ett bra sätt att motverka oönskat 
ianspråktagande av produktiv jordbruksmark. När jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 
så sker irreversibla skador jordbruksmarken vilket innebär att det inte går att återställa sitt 
ursprungliga skick.  
 
Trafikökningarna som kan komma att ske med en ökad befolkningsmängd kan ge negativa 
konsekvenser på luftkvaliteten då emissionerna ökar. Planförslaget verkar dock för att 
utveckla gång- och cykelnätet samt utveckla kollektivtrafiken inom kommunen för att 
motverka en ökad biltrafik. 
 
5.5.1 Konsekvensbedömning  
Planen kan bidra till att andelen enskilda avlopp minskar när ny bebyggelse tillkommer och 
områden kan anslutas till kommunalt avlopp vilket kan ge positiva konsekvenser. En ökad 
befolkningsutveckling leder till ett större transport- och bostadsbehov vilket orsakar ett högre 
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tryck på närliggande vattenområden. Mängden dagvatten blir större när andelen hårdgjorda 
ytor ökar, mer föroreningar tillkommer i vägdagvatten, ytterligare avloppsvatten behöver 
renas, aktiviteterna i kust- och havsområdena ökar vilket ger upphov till förorening, grumling 
och andra störningar i hav och grunda vikar. Planförslaget bedöms ge upphov till måttligt 
negativa konsekvenser.  
 
Den trafikökning som förväntas ske med växande befolkning bedöms ge mindre negativa 
effekter på luftkvaliteten inom kommunen. Utvecklingen av gång- och cykelnätet samt 
kollektivtrafiken bedöms dock mildra dessa och inga konsekvenser bedöms uppstå för 
luftmiljön. MKN för luft kommer fortsatt att uppfyllas.  
 
5.5.2 Hänsyn och åtgärdsförslag 
Behov finns att kontinuerligt hantera en översyn av hur ny bebyggelse strategiskt kan placeras 
för att stärka underlaget till att befintliga områden och tillkommande bebyggelse kan anslutas 
till kommunalt VA i syfte att minska övergödning av vattenförekomster. 
Översyn och långsiktigt skydd av kommunens idag skyddade vattentäkter, men även 
utpekande och skydd av reservvattentäkter och viktiga vattenförekomster för 
dricksvattenförsörjning. Åtgärder kan behövas för att uppnå en tillfredsställande situation. Det 
pågår för närvarande en översyn av skyddet för kommunens befintliga vattentäkter. 
Kommunens arbete med VA-plan är i framtagande och kommer ge strategisk vägledning 
kring hur fastigheter ska anslutas till kommunalt VA samt policys för enskilt VA. Även om 
ÖP 2022 inte kommer att ha möjlighet att klargöra hur och när investeringar ska göras i det 
kommunala vatten- och avloppsnätet så finns åtminstone en god bild av förutsättningarna och 
utmaningarna som kommunen står inför. Kommunen kommer att arbeta vidare efter 
framtagandet av ÖP 2022 med beslut om hur och när investeringar ska göras. Därför 
tydliggör också ÖP 2022 i avsnittet om utveckling av serviceorterna att utbyggnad av flera av 
dessa kommer att genomföras om utbyggnad av kommunalt VA görs. 

6 Samlad bedömning 
6.1 Miljömässig hållbarhet 
Planen har god ambition om en hållbar utveckling genom strategier för förtätning av orter, 
ambition om en stark kollektivtrafik, satsning på infrastruktur för gång och cykel samt 
avsikten att stärka både tätort och en levande landsbygd. 
 
Planen har preciserat kommunens intentioner och uttrycker att tillväxt framförallt förväntas 
ske i orterna, där utbyggd infrastruktur finns. Det finns en ambition om tillväxt på 
landsbygden samtidigt som hänsyn till olika befintliga värden och faktorer har pekats ut. 
 
Planen uttrycker att miljövärden ska värnas i hög grad, och det är i översiktsplaneringen det 
bör tas fram analyser angående vilka områden som är bättre lämpade för tillväxt än andra. 
Byggande på landsbygd bör analyseras för att underlätta kollektivtrafikanslutning på ett 
effektivt sätt, samt tillgänglighet till lokal service. 
 
Tillkommande exploateringar kan användas som ekonomiskt medel för anslutning av 
närliggande områden till kommunalt VA samt i övrigt stärka befintliga orters förutsättningar 
för hållbarhet. Av betydelse för hållbar utveckling är hur översiktsplanens intentioner 
realiseras och vilka anpassningsåtgärder som vidtas i praktiken. 
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I Tabell 2 redovisas en samlad bedömning av bedömda konsekvenser vid genomförandet av 
planförslaget och för nollalternativet. Genomförandet av planförslaget bedöms innebära 
måttligt negativa konsekvenser till positiva konsekvenser. Planförslaget har till övervägande 
del bedömts till samma konsekvenser på bedömningsskalan som nollalternativet. Detta beror 
på att dessa är mycket lika varandra i sin utbredning och att det är ett tidigt skede där 
bedömningen är ganska generellt hållen. För miljöaspekterna biologisk mångfald och 
kulturmiljö, landskap och bebyggelse bedöms ändå planförslaget ha potential att ge mindre 
negativa konsekvenser i och med att detaljnivån i planeringen har ökat. 
 
Tabell 2. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet för samtliga aspekter.  

Miljöaspekt Planförslag  Nollalternativ 
Befolkning och hälsa Positiv Positiv 

Biologisk mångfald Liten-måttligt negativ Liten-måttligt negativ 

Klimat och energi Liten-måttligt negativ Liten-måttligt negativ 

Kulturmiljö, landskap och 
bebyggelse 

Liten negativ Liten negativ 

Mark, jord, vatten och luft Liten – måttligt negativ  Måttlig – stor negativ 

 
 
6.2 Förhållande till berörda riksintressen och miljökvalitetsnormer (MKN) 
Riksintresset högexploaterad kust omfattar kommunens kustområde, ungefär fram till väg 76. 
Inom riksintresset får ny bebyggelse endast tillkomma om den inte medför påtaglig skada på 
riksintresset, d.v.s. påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Riksintresset hindrar 
dock inte utveckling av befintliga tätorter. Fritidsbebyggelse kan komma till stånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Planen anger att kommunen ska ha en 
restriktiv syn på tillkommande bebyggelse, vilket är positivt. 
 
Planen anger att riksintresset innebär en restriktiv hållning till ny fritidsbebyggelse och 
industrianläggningar enl. 17 kap. Enligt miljöbalken får exploateringsföretag komma till stånd 
i område med riksintresse enl. 4 kap. endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Kravet om att undvika påtaglig skada gäller därför 
alla typer av exploateringsföretag i ett område med riksintresse enl. 4 kap. miljöbalken. En 
fokusering på utveckling av befintliga tätorter och utvalda småorter (där man avser att 
fokusera lokal service) ger en mer begränsad påverkan på riksintressets värden. 
 
Riksintresse för kulturmiljövård berör flera områden, bland annat Österbybruk med 
omgivningar, Forsmark, Gimo damm, Harg, stadskärnorna i Öregrund och Östhammar. 
Översiktsplanen uttrycker inget som står i konflikt med riksintressena. Exploatering inom 
områden som berörs av riksintressen skall det ske med hänsyn till riksintressets värden. 
 
MKN för vatten innebär att angivna vattenförekomster ska ha uppnått god ekologisk och 
kemisk status fram till en given tidpunkt, vanligen år 2027. Kommunen har ett antal 
vattenförekomster som riskerar att inte uppnå MKN till 2027, t.ex. p.g.a. 
övergödningsproblematik, särskilt i kustområdet. Större delen av kustområdet har fått kravet 
god ekologisk status till 2027. Östhammarsfjärden har ännu större utmaningar och har därför 
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fått kravet god ekologisk status till år 2039 MKN är ett gemensamt ansvar för ett flertal 
aktörer, inte minst jordbruket som bidrar till övergödningen. Åtgärder i samverkan med andra 
aktörer är därför ofta avgörande för att förbättra vattenförekomsternas status. 
 
För att uppnå miljökvalitetsnormer om god ekologisk status måste tillförseln av näringsämnen 
minska genom ett intensifierat åtgärdsarbete. Åtgärder presenteras i översiktsplanen, men 
ambitionen kan behöva höjas för att möta tillväxt och för att få avsedd effekt på 
statusklassningen. Styrning av tillkomst av bostäder, särskilt i kustområdet, kan förebygga en 
ökning av belastning på kommunens vattenförekomster och bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Avseende MKN för luft anger översiktsplanen att trafikintensiteten kan komma att öka i 
kommunen i och med en förväntad ökad befolkning. ÖP framhåller vikten av att skapa 
förutsättningar för hållbart resande genom anläggning av cykelvägar och kopplingar till 
befintligt cykelnät samt lokalisering av bostäder med närhet till kollektivtrafik. Även om 
dessa åtgärder genomförs så finns ändå en stor risk för en ökad biltrafik uppstår i kommunen 
vilket kommer påverka MKN för luft negativt. Planförslaget pekar på att områden som 
anläggs i närheten till trafikintensiva trafikstråk ska ha en skyddsbarriär mellan bostäder och 
väg. Översiktsplanen anger att luftföroreningshalter kan komma att mätas framöver. 
 
6.3 Översiktsplanens relation till nationella miljökvalitetsmål 
Totalt 15 av de 16 miljökvalitetsmålen berörs och bedöms kunna påverkas av kommunens 
översiktsplan. Östhammars kommun har identifierat fyra miljömålsområden som är särskilt 
prioriterade; begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, vatten och naturvärden. Utöver detta 
finns en tydlig koppling till God bebyggd miljö. Planen tar hänsyn till dessa miljökvalitetsmål 
på följande sätt. 
 
Tabell 3. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens genomförande.  

Miljökvalitetsmål Kommentar 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Planen har ambition om att begränsa klimatpåverkan genom att stimulera 
kollektivtrafik samt gång- och cykel. Ambitioner med förtätning, anläggande 
av resecentrum centralt i tätorter liksom utbyggnad av cykelstråk och ev. 
framtida persontågtrafik ansluter till ambitionen. Strategin med ny bebyggelse 
i lägen som stödjer kollektivtrafik har förtydligats genom tätortsfördjupningar 
för alla serviceorter. Oexploaterad mark kommer att tas i anspråk för ny 
bebyggelse, vilket påverkar klimatet negativt. Planförslaget tydliggör dock att 
förtätningsområden ska utvecklas först vilket begränsar kommunens 
klimatpåverkan och ger bättre förutsättningar för kollektivtrafik. 
 
Satsning på strategier för utbyggd vindkraft innebär förutsättningar för en 
utveckling av förnybar energiproduktion. Planen beskriver att områden som 
identifierats om lågpunktsområden ska utredas med en dagvattenutredning vid 
vidare planläggning. Planförslaget bedöms bidra till miljömålet. 

Frisk luft ÖP skapar förutsättningar för miljövänligt resande och minskat bilresande, 
vilket kan ge goda effekter för frisk luft. Den ökade befolkningen som 
utbyggnaden för bostäder innebär riskerar dock att öka antalet bilresor i 
kommunen. Hållbara transporter för industri och handel inom kommunen är i 
stor utsträckning beroende av externa faktorer, men lokalisering av större 
industrier och handel med närhet till större infrastrukturstråk skapar goda 
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förutsättningar för effektiva transporter mindre utsläpp. Som helhet kan en 
positiv effekt skapas med planförslaget, men till viss del är effekterna beroende 
av andra åtgärder och trender, såsom till exempel beteendeförändringar eller 
utvecklingen av hållbara bränslealternativ. Planförslaget bedöms bidra till 
miljömålet. 

Bara naturlig 
försurning 

Trots att de totala utsläppen av de försurande ämnena svaldioxid och 
kväveoxider har minskat i Sverige de senaste 20 åren så har det bara lett till en 
långsam förbättring av Sveriges sjöar och vattendrag. Merparten av de 
försurade ämnen som faller ned över Sverige idag kommer med vindar från 
andra länder. Den stora utmaningen i Sverige ligger vid att fortsätta begränsa 
utsläpp från transportsektorn. Planförslaget föreslår åtgärder för att minska 
transportbehovet för privatpersoner, men ett ökat befolkningsunderlag riskerar 
ändå att öka trafikintensiteten i kommunen. Förläggandet av större industri vid 
större infrastrukturstråk kan leda till effektivare transporter, men en stor vikt 
ligger i omställning av bränsle in transportsektorn vilket ligger utanför 
översiktsplanens påverkan. Planförslaget bedöms vara neutralt för miljömålet. 

Giftfri miljö Planen beskriver områden i kommunen där det potentiellt finns föroreningar i 
mark och/eller vatten. Vid förändrad markanvändning ska kartunderlag med 
potentiellt och konstaterade förorenade områden användas i 
planeringsprocessen och en MIFO fas 2 utredning bör utföras där risk för 
förorenad mark finns. Efter MIFO fas 2 utredningen behövs en 
ansvarsutredning utföras för att fastställa vem som ska ansvara för sanering av 
området. Enligt miljöbalken är det den som har bedrivet den förorenade 
verksamheten som har ansvar för efterbehandlingen, förutsatt att verksamheten 
bedrivits efter 1 juli 1969. Det kan dock vara svårt att finna någon ansvarig 
verksamhetsutövare. Företag kan ha upphört att existera och i vissa fall kan det 
även vara svårt att veta när och hur en förorening uppstått som gör det svårt att 
peka ut någon ansvarig. I dessa fall hamnar ansvaret istället på markägaren 
och/eller exploatören, beroende på vad man kommer överens om. Arbete pågår 
i kommunen med att efterbehandla förorenade områden som historiskt 
påverkats av verksamheter. Flera av kommunens vattentäkter är skyddade med 
vattenskyddsområden, andra ligger för handläggning. Bestämmelserna 
kopplade till vattenskyddsområden minskar risken för spridning av miljögifter 
och föroreningar till dricksvattnet. Planförslagets ambitioner är att separera 
miljöstörande verksamhet från bostadsbebyggelse för att på så vis skydda 
människor från skadliga föroreningar. Tillsynsarbetet ska fokusera på att 
förebygga mark- och vattenföroreningar från miljöstörande verksamheter. 
Planförslaget bedöms bidra till miljömålet. 

Skyddade 
ozonskikt 

Skyddandet av ozonskikt handlar främst om att begränsa användningen av 
ämnen som bryter ned ozonet, som till exempel klorerade ämnen som finns i 
kylskåp, anläggningar för luftkonditioneringar och skumplast. Detta miljömål 
anses inte påverkas av planförslaget i betydande grad. Planförslaget bedöms 
vara neutralt för miljömålet. 
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Säker strålmiljö Den största utmaningen mot skadliga strålmiljöer är att minska människors 
exponering av UV-strålar från solen. Planförslaget möjliggör för tätortsnära 
grönområden vilket ger möjlighet till skugga. En del av miljömålets 
utmaningar handlar om att förändra människors livsstil och attityder, vilket 
planförslaget inte förmår att beröra. Planförslaget bedöms bidra till miljömålet. 

Ingen 
övergödning 

Både kustområdet, sjöar och vattendrag i kommunen är idag övergödda. För en 
minskad övergödning skulle åtgärder behövas främst inom avloppshantering 
och jordbruket. Placering av ny bebyggelse har också stor betydelse för i 
vilken omfattning befintlig och tillkommande bebyggelse kan anslutas till en 
effektivare avloppshantering med minskad övergödningspåverkan som följd. 
Planen beskriver krav på bebyggelse både i tätorter och i 
landsbygd, både i inland och vid kusten, gällande VA-lösningar och placering, 
för att minska tillförseln av kväve och fosfor från avloppslösningar. De 
särskilda kraven vid planläggning inom riksintresse för högexploaterad kust 
syftar delvis också till att minska påverkan på kommunens kustvatten. 
Planförslaget bedöms bidra till miljömålet. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

Åtgärder kommer att behövas för att förbättra statusen i kommunens 
vattenförekomster, så att gällande miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. 
Miljömålet kan komma i konflikt med önskemål om att bygga strandnära då 
stränder generellt har höga naturvärden och är av betydelse för friluftslivet. 
Planen beskriver dock krav på VA-lösningar, att hänsyn ska tas till 
natur- och kulturvärden och att kommunen är restriktiv med att ge tillstånd till 
enskilda bryggor om de inte ligger i anslutning till andra brygganläggningar. 
Hänsyn ska tas till träd inom strandskyddat område. En översyn av 
kommunens vattendrag kan ge möjlighet att stärka den ekologiska 
infrastrukturen för att förbättra livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och 
djurarter. Planförslaget bedöms ha potential bidra till miljömålet men 
konflikter kan uppstå som potentiellt kan motverka miljömålet. 
 

Grundvatten av 
god kvalitet 

Kommunens grundvatten är generellt av god status, med vissa undantag. 
Förorenade områden riskerar att påverka såväl yt- som grundvatten och den 
kvantitativa statusen är inom vissa områden måttlig. Flera dricksvattentäkter i 
kommunen saknar ett långsiktigt skydd, men en översyn av kommunens 
vattenskyddsområden pågår. Grundvattnet är särskilt känsligt i kustområdet 
med anledning av begränsad jordmån och kontakt med havsvattnet. Enskilda 
brunnar löper stor risk för saltvatteninträngning, vilket även ökar i och med 
klimatförändringar och därför är tillsyn viktig vid befintlig bebyggelse och 
hårdare krav vid ny bebyggelse. Exploatering i kustområdet kan därför kräva 
särskilda åtgärder för att inte riskera grundvattnet. Planen beskriver att 
vattenförsörjningen ska prioriteras framför annat resursutnyttjande i 
planläggning, som en viktig del i tillväxt och utveckling. Flera av kommunens 
vattentäkter är skyddade med vattenskyddsområden, andra ligger för 
handläggning. Bestämmelserna kopplade till vattenskyddsområden minskar 
risken för spridning av miljögifter och föroreningar till dricksvattnet. 
Planförslaget bedöms genom planerade åtgärder inte motverka miljömålet. 
 

Hav i balans och 
levande kust och 
skärgård 

Miljömålets värden påverkas av mänskliga aktiviteter i kustområdet, såsom 
hård eller spridd exploatering och småbåtstrafik med dess brygganläggningar. 
Kommunen har flera vattenförekomster som riskerar att inte uppnå MKN, t.ex. 
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p.g.a. övergödningsproblematik, särskilt i kustområdet. Att planen verkar för 
att möjliggöra en fortsatt befolkning i kust- och skärgård medför en levande 
skärgård med förutsättningar för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. 
Om utbyggnad sker på ett oaktsamt vis kan samma värden komma att skadas. 
Därför beskriver planen att hänsyn ska tas till kustens natur- och kulturvärden, 
att strandskyddet gäller och att VA-lösningar ska utredas särskilt i närheten av 
vatten där miljökvalitetsnormen kan påverkas. Planen styr att 
brygganläggningar för fritidsbåtar bör arrangeras på ett miljöriktigt sätt genom 
gemensamhetsanläggningar. Planförslaget bedöms vara neutralt för miljömålet. 

Myllrande 
våtmarker 

Miljömålet om myllrande våtmarker påverkas av att våtmarker torrlagts från 
avvattning markavvattning och annan vattenverksamhet, skogsbruk, 
kvävenedfall, körskador och att de inte längre hävdas med slåtter eller bete. 
Många våtmarker bedöms också komma att påverkas negativt av ett förändrat 
klimat och etableringen av främmande arter. Planförslaget har uttalade 
strategier om att skydda, återställa och nyanlägga våtmarker. Om detta 
genomförs ger det positiv inverkan på det nationella miljömålet. Konkreta 
åtgärdsplaner kan ge en förstärkt legitimitet av strategierna. Planförslaget 
bedöms bidra till miljömålet. 

Levande skogar Planen anger värdeområden för landskap där ny bebyggelse ska ta stor hänsyn 
till naturvärden (berör bland annat större skogsområden). Planen beskriver 
också i avsnittet Grönstruktur samt hänsyn till riksintressen och övriga 
allmänna intressen, de skogsvärden som finns i kommunen, med 
kalkbarrskogar, tidigare betade skogar och lövskogsmiljöer i Vällentrakten. I 
översiktsplanen pekas flera skogsområden ut, men vid planläggning ska 
hänsyn tas till naturvärden och att exploatering ska föregås av 
naturvärdesinventering. Skogsområden får därmed ett visst skydd genom 
översiktsplanen som framöver är möjligt att stärka genom att komplettera med 
andra skyddsformer för att spara ekologiskt välutvecklade skogsmiljöer. I 
planen beskrivs intentionen att ta fram en grönstrukturplan, som ska beskriva 
värdena i tätorterna men också tydliggöra kopplingar till naturvärden i 
omgivande landskap. Bedömningen är dock att många större skogsområden 
kommer att tas i anspråk vid eventuell exploatering av utpekade 
utvecklingsområden. Planförslaget bedöms vara neutralt för miljömålet men 
potentiell risk finns för konflikt med det. 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Planen uttrycker ambition om att utveckla landsbygden och bevara dess 
värden. Att satsa på landsbygdsboende kan vara en del i att säkra långsiktigt 
jordbruk som är nödvändig verksamhet för bevarandet av odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. Påverkan är beroende av hur planen genomförs i 
praktiken där oaktsam lokalisering, spridd bebyggelse och ianspråktagande av 
stränder kan innebära värdeförlust. I planförslaget klargörs att en prövning i tre 
steg ska göras när jordbruksmark ska tas i anspråk. I det första steget ska en 
bedömning göras om marken anses brukningsvärd med hänsyn till sitt läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. I 
steg två ska ett resonemang föras kring om den föreslagna exploateringen kan 
anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Efter att en exploatering passerat 
steg 1 och 2 ska i tredje steget resonemang föras om det finns annan mark än 
jordbruksmark att ta i anspråk för ändamålet. I mark- och 
vattenanvändningskartan beskrivs bland annat områden LL och LA, där 
särskild hänsyn ska tas till areella näringar vid planläggning. I övriga delar av 
planen beskrivs hur hänsyn tas till odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
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men också hur byggnation längs kollektivtrafikstråk och i befintliga byar kan 
stärka attraktionskraften på landsbygden. Planförslaget bedöms bidra till 
miljömålet. 

God bebyggd 
miljö 

Det finns flera förutsättningar i planen som stödjer utvecklingen av en god 
bebyggd miljö. Den förtätning som planeras kan utgöra en möjlighet att 
anpassa orterna för ökad hållbarhet, t.ex. minskat transportbehov och bättre 
förutsättningar för gång och cykel. Det kan ge vinster för närmiljön beroende 
på hur intentionerna genomförs. Viktigt är att se över hur tillgången till 
grönområden kan säkras i samband med förtätning. Detta har varit en viktig 
del av analysen i arbetet med tätortsfördjupningarna och ytterligare arbete görs 
i den pågående grönstrukturplanen. Förtätningen ger även möjlighet att 
utveckla sammansättningen i bebyggelsen för säkrade sociala värden. Med 
stärkta resurser i orterna kan det finnas förutsättningar för att anpassa 
strukturer till dagens ökade krav på trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. En 
god bebyggd miljö innefattar också planläggning längs kollektivtrafikstråk, 
ökade möjligheter till ett rikt friluftsliv och en genomtänkt lokalisering av 
verksamheter som är miljöstörande och bullrande. I översiktsplanen har detta 
hanterats bland annat genom förslag på lokalisering för vissa typer av 
miljöstörande verksamheter. Planförslaget bedöms bidra till miljömålet. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

I planen beskrivs kommunens intention att kunskapsunderlaget för grön 
infrastruktur ska stärkas genom en grönstrukturplan, så att kommunens 
utveckling kan planeras utifrån naturvärden. Utanför tätorterna finns delvis 
underlag genom tidigare inventeringar och värdebeskrivningar av naturvärden. 
I avsnittet Grönstruktur och Hänsyn till riksintressen och övriga allmänna 
intressen, beskrivs kända naturvärden som planläggningen ska ta hänsyn till. 
Utöver detta beskrivs att naturvärdesinventeringar ska genomföras inför 
planläggning. Planförslaget bedöms vara neutralt för miljömålet, vissa värden 
kan komma att påverkas medan andra stärks. 
 
 

 

6.4 Regionalt arbete med miljökvalitetsmål – Färdplan för ett hållbart län, 
hållbarhetslöften och RUS 
För att öka förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen har Länsstyrelsen i 
Uppsala län tillsammans med länets kommuner och andra aktörer i länet valt att ta fram 
gemensamma åtgärdsprogram för de prioriterade miljömålen i länet, som ersatt de tidigare 
regionala miljömålen. Arbetet för att uppnå miljömålen i länet görs nu gemensamt av 
myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. Åtgärderna samordnas också 
med andra pågående planer och utveckling inom länet och kopplar till de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  
 
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd, där Östhammars kommun 
ingår, valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen genom en så kallad 
Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom 
en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram. Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade 
åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde som täcker in flera miljökvalitetsmål och 
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varje program har en fyraårig genomförandeperiod. Alla aktörer väljer vilka åtgärder och 
aktiviteter, så kallade hållbarhetslöften, man vill teckna. Hållbarhetslöften är en frivillig 
avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet År 2019 tecknades hållbarhetslöften 
inom det första delprogrammet, år 2020 inom det andra. År 20201 kommer löften tecknas 
inom det tredje programmet, vatten. År 2022 tecknas hållbarhetslöften inom det sista 
programmet;  
 
Programmens temaområden är: Minskad klimatpåverkan, Ekosystem och biologisk mångfald 
Vatten samt Samhällsutveckling. Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med 
samtliga svenska miljömål som länet berörs av. 
 
Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 
Programmet pågår 2019–2022 och inkluderar främst åtgärder i syfte att nå 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Här finns 
många kopplingar till länets övriga arbete med klimat- och energistrategi för Uppsala län etc. 
 
Åtgärdsprogram Ekosystem och biologisk mångfald 
Programmet pågår 2020–2023 och inkluderar främst åtgärder i syfte att nå 
miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Här finns mycket som kopplar till övrigt arbete 
med naturreservat, skötsel av kommunal natur- och skogsmark etc. 
 
Åtgärdsprogram Vatten 
Hållbarhetslöften tecknas i december 2021, programmet pågår 2021–2024 och inkluderar 
främst åtgärder i syfte att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Här finns 
också många kopplingar till länets arbeta med vattenkvalitet i enlighet med åtgärdsprogram 
inom vattendirektivet, länets vattenförsörjningsplan etc. 
 
Åtgärdsprogram Samhällsutveckling 
Hållbarhetslöften tecknas i december 2022, programmet kommer pågå 2022–2025 och 
inkluderar främst åtgärder i syfte att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, 
Säker strålmiljö etc. Här kommer en gemensam uppsamling göras av prioriterade 
miljömålsåtgärder i länet som inte funnits med i de tidigare tre åtgärdsprogrammen i 
Färdplanen. 
 
Flera av de hållbarhetslöften som ingår i de fyra åtgärdsprogrammen i Färdplan för ett hållbart 
län har starka kopplingar till både översiktlig planering, detaljplaner och förhandsbesked samt 
förvaltningen av offentligt ägd mark och vatten.  
Utöver färdplanen finns flera kopplingar till miljökvalitetsmålen i den regionala 
utvecklingsstrategin, RUS, som hålls samman av region Uppsala. Här dras de stora 
riktlinjerna upp för fysisk planering och infrastruktur i Uppsala län.  
 
6.5 Lokalt miljömålsarbete – genom hållbarhetslöften 
Östhammars kommun har tidigare prioriterat ett urval av miljökvalitetsmålen i fyra 
grupperingar (vatten, natur, klimat/energi samt giftfri miljö), som särskilt avgörande för 
kommunens utveckling och hållbarhetsarbete. Dessa områden stämmer väl överens med de 
fyra åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart län, vilket gör att kommunen beslutat 
att ersätta de lokala miljömål som gällde 2016–2018 med avsiktsförklaringar i form av 
hållbarhetslöften.  
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Östhammars kommun har tecknat hållbarhetslöften inom de två första åtgärdsprogrammen; 
Minskad klimatpåverkan samt Ekosystem och biologisk mångfald. Under 2021 pågick arbetet 
med att teckna löften inom det tredje åtgärdsprogrammet med tema vatten och 2022 kommer 
löften tecknas inom det sista åtgärdsprogrammet med tema Samhällsutveckling, inkluderande 
giftfri miljö.  
 
Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 
De hållbarhetslöften Östhammars kommun tecknat kopplar till Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft och God bebyggd miljö. I planförslaget reflekteras detta genom 
infrastrukturplaneringen, mål kring ökad möjlighet till kollektivtrafik, gång och cykel, men 
också genom placering av bebyggelse för att kunna bygga robusta och effektiva 
energilösningar i nya bostadsområden. 
 
Åtgärdsprogram Ekosystem och biologisk mångfald 
De hållbarhetslöften Östhammars kommun tecknat kopplar till Ett rikt växt- och djurliv, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. I 
planförslaget speglas dessa löften genom hur kommunen tar naturhänsyn i detaljplaner och 
förhandsbesked, vikten av områden i tätorterna som ger ekosystemtjänster, för rekreation och 
för bevarandet av det rika växt- och djurliv kommunen har genom sina naturliga 
förutsättningar. I planförslaget tydliggörs också de värden som finns kopplade till ängs- och 
hagmarker, till kalkbarrskogar och våtmarker. Påverkan på växter och djur riskerar dock att 
bli negativa i och med att natur tas i anspråk som är idag är orörd, vilket gör att avvägningar 
gällande naturvärden är viktiga i alla detaljplaner. 
 
Åtgärdsprogram Vatten 
Östhammars kommun planerar att teckna hållbarhetslöften i december 2021 med fokus Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag 
samt Grundvatten av god kvalitet. I planen synliggörs dessa områden genom beskrivningen av 
den utmaning kring vattenförsörjning kommunen har och förslag på lösningar för att hantera 
både vattenförsörjning, avloppslösningar och dagvatten. VA-planen ger ytterligare 
förtydliganden kring prioriteringar och strategiska val. Planen beskriver också den avvägning 
som behöver göras i all exploatering kopplad till ekologisk status i angränsande vatten och 
recipienter. 
 
Åtgärdsprogram Samhällsutveckling 
Hållbarhetslöften tecknas i december 2022 och kommer så långt vi kan bedöma inkludera 
åtgärder i syfte att nå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Här finns i 
planförslaget beskrivningar av hur kommunen ska hantera t.ex. kulturmiljövärden i 
planeringen, som är en av flera viktiga delar i miljömålet God bebyggd miljö. Förorenade 
områden, som ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett område som kommer ingå i 
åtgärdsprogrammet och som i planförslaget tydliggörs genom separerande av miljöstörande 
verksamhet från bostadsbebyggelse vid nya etableringar och genom vikten av 
markundersökningar vid misstänkta föroreningar i nya exploateringsområden. 

6.6 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det innebär att 
kumulativa effekter innefattar både de direkta och indirekta miljöeffekterna. Utöver den 
planerade verksamhetens effekter ska också tidigare och pågående verksamheter samt 
verksamheter inom en överskådlig framtid inkluderas. Effekterna kan antingen vara additiva, 
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synergistiska eller motverkande. Effekterna kan vara både negativa och positiva. I Figur 1 
visas översiktlig visualisering över begreppet kumulativa effekter.  
 

 
Figur 1. Översiktlig visualisering över begreppet kumulativa effekter. Baserad på Europeiska kommissionen, 1999. Guidlines 
for the Assessment of indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions.  

Negativa effekter kan uppstå om funktionella gröna samband och nätverk av naturvärden går 
förlorade vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden negativt. Detta innebär att 
förlusten av ett, för de gröna sambanden viktigt naturobjekt, kan få större effekter än att bara 
ett enskilt naturobjekt och de arter som finns där försvinner. 

Både i tätorterna och på landsbygden finns känsliga kulturturmiljövärden. Dessa är ofta delar 
av en helhet som ska upplevas i tätorten eller på landsbygden. Om kulturmiljöer tas bort eller 
delar av landskapet förändras finns det stor risk att man tappar deras sammanhang i stort. Rätt 
åtgärder i till exempel ett gestaltningsprogram för att tydliggöra och återskapa kulturmiljöer 
kan istället stärka kulturmiljöer och upplevelsen av dessa. 

Förbättrade möjligheter att bo på landsbygden kan stärka trenden att skapa sig ett liv utanför 
tätorterna. Att fler bor på landet kan stärka lokal verksamhet som till exempel jordbruk och 
djurhållning vilket i sin tur gynnar kulturlandskapet. Satsningar på att utveckla befintliga 
tätorter kan locka fler människor till dem. Det ger i sin tur möjligheter till att kunna erbjuda 
bra kollektivtrafik och service. 

 

7 Uppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse 
för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Eftersom 
översiktsplanen omfattar en stor yta och många verksamheter finns det ett tydligt behov av 
samordning med den miljöövervakning som genomförs av andra orsaker. 
 
Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av översiktsplanen i realiteten ger, så långt som möjligt kopplas till befintliga 
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. Enligt Boverket kan det vidare vara svårt 
att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske redan när MKB:n tas fram och att 
en anpassning kan behöva ske under planens genomförande. 
 
Exempel på uppföljning av planens påverkan på miljöaspekterna är att genomföra luft- och 
bullermätningar i stadsmiljöer, mätningar av trafik på gång- och cykelvägar samt att mäta 
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vattenkvaliteten i olika vattenförekomster. För att mäta effekterna på de sociala aspekterna 
kan kommunen genomföra olika opinionsundersökningar, som kartlägger hur den fysiska 
planeringen påverkar allmänhetens liv och hälsa, om planen genererar en bättre 
jämlikhet/jämställdhet, tillgänglighet, bättre utbud för aktiviteter m.m. Mätningar av 
vattenkvalitet enligt ovan kommer att genomföras. Dessa och andra mätningar kan samordnas 
med den fortlöpande miljöanalys (FOMA) som bedrivs vid SLU. Ytterligare en uppföljning 
av den kommunala planeringen, med utgångspunkt från miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, sker via Boverkets miljömålsenkät som skickas ut till Sveriges kommuner vartannat år. 

8 Framtagande av MKB 
Föreliggande Miljökonsekvensbeskrivning är framtagen av översiktsplanerare på Östhammars 
kommun med MKB från ÖP 2016 som underlag och reviderad av Tyréns Sverige AB. MKB 
är reviderad och uppdaterad utefter de förändringar som skett sedan ÖP 2016 antogs, såsom 
nationella, regionala och lokala miljömål samt de revideringar som utarbetats till ÖP 2022. 
 
Emil Lindblom, översiktsplanerare Östhammars kommun. 
Josefine Dahlstedt, miljöutredare Tyréns Sverige AB. 
Robert Björklind, miljöutredare Tyréns Sverige AB. 
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KARTBLAD 1- 31:    TECKENFÖRKLARINGAR

   KOMMUNGRÄNS

   GRÄNS FÖR RIKSINTRESSEOMRÅDE

   GRÄNS FÖR ÖVRIGA OMRÅDEN

   OMRÅDE MED UTVIDGAT STRANDSKYDD (vid övriga stränder  
   gäller 100 meter strandskydd)

 NR NATURRESERVAT

 NF OMRÅDE MED ANNAT NATURVÅRDS-     
   FÖRORDNANDE 

   FÖRORDNANDE KRING KYRKOR

 Sk 00 DJURSKYDDSOMRÅDEN

 D 00 OMRÅDE MED DETALJPLAN

 GIMO etc TÄTORTSZONER (delar av områdena om-     
   fattas av detaljplan)

 Rn 00 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD

 Rk 00 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

 00 ÖVRIGA BESKRIVNA OMRÅDEN

 00 s OMRÅDE MED SAMLAD BEBYGGELSE (ev. delar    
   av området)

   MÖJLIGA BERGTÄKTER

FÖR HELA KOMMUNEN GÄLLER FÖLJANDE:

 G OMRÅDEN MED GENERELLA REGLER (SE SID 4 - 5.)

 Gk SÄRSKILDA REGLER OCH VÄGLEDNING FÖR     
   KUSTOMRÅDET (ÖSTER OM RIKSVÄG 76, SE SID 6 - 9) 

Underlagskarta: GSD Terrängkartan, Lantmäteriet, Gävle

SKALA 1:50 000 

0          100  200       300  400         500    meter
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Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

Aktualitetsprövning av avsnitt ur ÖP 2003
Översiktsplan 2016 består av ett övergripande paraplydokument som kommer att kompletteras med tillägg och  
fördjup ningar. ÖP 2016 ersätter merparten av ÖP 2003, men några avsnitt av ÖP 2003 har fortsatt relevans.  
De kommer att uppdateras och kompletteras. Tills detta är gjort ska de avsnitt som redovisas i denna bilaga att 
gälla, de aktualitetsförklarades i samband med att ÖP 2016 antogs (KF § 137/2016).

Aktualitetsförklaringen av ÖP 2003 gäller för följande avsnitt som de redovisas i denna bilaga: Del III Vägled-
ningar till delområden Riksintressen från sid 24-40 samt Övriga områden sid 40-144. Kartor i ÖP 2003 utgår och 
karthänvisningar gäller inte. Tillgängligheten till refererade underlagsdokument kan inte heller garanteras.  
I bilagan markerar gråtonade plattor över text sådant som inte omfattas av aktualitetsförklaringen. 

Vid bedömning av områdesgränser kan kartor i ÖP 2003 ändå utgöra ett visst stöd, eftersom de flesta områden 
är definierade enligt andra gällande handlingar (GIS-skikt). Vid tillämpningen av de aktualitetsförklarade  
delarna ska lagrummen särskilt beaktas. Nya lagrum kan ha ersatt de lagar ÖP 2003 hänvisar till.  Det är  
gällande lagstiftning som ska beaktas.

martlind
Markering



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

24 25

VÄGLEDNINGAR FÖR DELOMRÅDEN  

Tätortszoner

ÖSTHAMMAR, GIMO, ÖSTERBYBRUK, ALUNDA, ÖREGRUND, HARGSHAMN
Dessa områden består av tätorter och närliggande mark. Merparten av bebyggelsen omfattas, 
eller skall omfattas av detaljplan. Enstaka lokaliseringsärenden kan prövas, varvid vägledningen 
nedan bör tillämpas. 

Vägledning

Inom utbyggnads- eller utredningsområden enligt översiktsplanens del II bör ny bebyggelse-
lokalisering undvikas om det inte finns detaljplan. Eftersom flera områden troligen inte kom-
mer att detaljplaneras förrän på mycket lång sikt skulle det dock vara orimligt att förhindra all 
bebyggelseutveckling inom områdena. I vissa fall bör därför enstaka nylokaliseringar kunna 
tillåtas om man efter särskild utredning kan konstatera att bebyggelsen kommer att passa in i 
ett framtida planmönster. Alternativt kan naturligtvis även ändringar av översiktsplanen dis-
kuteras.

Om det gäller mark som inte är markerad som utbyggnads- eller utredningsområde i del II av 
översiktsplanen, bör ansökningar om ny bebyggelselokalisering prövas särskilt ingående, var-
vid bland annat framtida avloppsledningsnät, möjligheten till service och kommunikationer 
m. m. skall utredas.

Rn     Riksintressen för naturvård

Rn 12.  FORSMARKSÅN     (KARTBLAD  4, 5)

Kort beskrivning

Området sträcker sig från Finnsjön vid Florarna och till mynningsområdet i Kallrigafjärden. Det 
är ett sammanhängande vattenområde med sjöar och åar som kantas av stora myrkomplex och 
lövrika strandskogar. Myrarna är i stora drag opåverkade av dikning och består av mossar och kärr 
av varierade slag. Några frodiga sumpskogar och alkärr finns. Sjöarna är av brunvattenkaraktär. 
Stränderna är övervägande vassrika och övergår i vissa fall till kärrartade fräkenrika mader och 
starrkärr. Området hyser en rik fågelfauna. I bruksmiljön kring Forsmark återfinns ett ålderdom-
ligt kulturlandskap med öppna hag- och betesmarker och ädellövrika lundpartier.

I våtmarkerna och sjöarna ligger flera hällrika holmar med barr- och blandskogar av natur-
skogskaraktär. Området hyser vissa partier med rik flora. Delar av vattensystemet regleras genom 
en fördämning vid Forsmark.

Området utgör tillsammans med Florarna ett av de största myrområdena i hela Syd- och Mel-
lansverige. Endast en ringa del av detta dräneringsområde är dikat. I fråga om våtmarksdrag utgör 
området ett komplement till Florarna. De naturskogsartade partierna liksom den rika floran för-
stärker skyddsvärdet. Området har stort rekreativt värde.

Bevarande av naturvärdena

Området är skyddat mot exploateringsföretag och fritidsbebyggelse enligt 4 kap 4 § miljöbal-
ken. Närheten till Forsmarks kärnkraftverk innebär också att det inte är lämpligt att lokalisera 
nya bostadshus till området. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till 
naturvårdens intressen. Se även område Rk 15.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
* Strandskydd 100 meter utmed Bruksdammen, S Åsjön, N Åsjön, Forsmarksån, Svarvarån, Gå-

larmoraån och Länsöån
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*  Naturminne, tall, beslut 18 juni 1958
*  Bruksbystan öster om Södra Åsjön ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeom-

råden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument      område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)   N 12
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)   82.2, 31, 32
*  Ekologiskt känsliga områden (4)   26, 107
*  Ängs- och hagmarker (5)   82-38
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)   15
*  “Odlingslandskap i Uppsala län”   Forsmark

Rn 14.  FLORARNA          (KARTBLAD  10)

Kort beskrivning
Florarna är ett stort mosaikartat myr- och skogsmarkskomplex.  Myrkomplexen i området domi-
neras av stora topogena kärr. De centrala delarna av myrområdet är öppet och i kanten till fast-
marken finns sumpskog och en svagt välvd mosse. Kombinationen av orörd skog och myr gör att  
området har ett rikt fågelliv. Frånvaro av större ingrepp på hydrologin ger området en mycket spe-
ciell ställning inom denna del av landet.

Bevarande av naturvärdena

Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vatten-
reglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzonen bör ej utföras.

Området är skyddat som naturreservat. Reservatet är uppdelat i en yttre och en inre zon. I den 
förstnämnda får skogsbruk bedrivas med vissa restriktioner, bl. a. är dikning förbjudet. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
* Del av området är naturreservat, se NR 7 ovan.
* Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument      område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)   N 14
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)   82.55 
*  Ekologiskt känsliga områden (4)   086
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)   Ös 71
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)   sid. 146
*  “Myrskyddsplan för Sverige” (12)   C 1

Rn 17.   FORSMARK - KALLRIGAFJÄRDEN        (KARTBLAD  5, 6)

Kort beskrivning
Området som innefattar hela Kallrigafjärden upp till kärnkraftverket består av en starkt sönder-
skuren kustlinje med en mängd fjärdar, småsjöar och kärr i olika stadier av avsnörning från havet. 
Det består huvudsakligen av småkuperad barrskogsbevuxen moränmark. Moränen är rik på kalk, 
vilket starkt bidrar till den rika floran och förekomsten av kalkpräglade sjöar och kärr. I fuktiga 
svackor och kulturmarker är lövträdsinslaget stort. Vissa hagmarker har slutit sig till lundartade 
ädellövskogar. Kallrigafjärdens bottnar är vegetationsrika. Stränderna är ovanligt vassiga och löv-
rika. På flera av öarna finns urskogsartad lövskog. Särskilt under sträcktider är viken rik på fågel. 

Kring gården Storskäret ligger några naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark, bland-
lövhage, annan träd- och buskbärande hagmark och havsstrandäng. 

Fiskarfjärden är en grund öppen sjö som fortfarande mottar brackvattenflöden. Begränsande 
tröskelområde, mot Östersjön, ligger på ca en halv meters höjd över havets medelvattenyta. Om-
rådet hyser ett rikt fågelliv och flera andarter häckar här, bl. a. svarthakedopping och storlom. Det 
är även en viktig rastlokal för sträckande fågel. 
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Trollgrund-Granskärsområdet utgörs av grandominerande naturskogar på öar och uddar av 
morän och åsmaterial. Bitvis inom området kommer berggrunden i dagen som hällar. Långören 
m. m. bildas av Börstilsåsens nordligaste utlöpare. 

Bebyggelsen utgörs av gården Storskäret samt ett fåtal fritidshus norr om storskäret och på Kal-
lerö, varav flertalet är äldre torp m. m. Sydost om Kallerö finns en lastageplats kvar som genom en 
flottningsränna stått i förbindelse med ett sågverk i Johannisfors. 

Bevarande av naturvärdena

Skogsbruk i form av avverkning och dikning etc. bör undantas från vissa känsliga partier. I öv-
rigt bevaras områdets värden bäst genom fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk, naturvårdsin-
riktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Det är också önskvärt att utföra restaurering 
av igenvuxna betesmarker, ängar och landskapselement. Näringsämnen och gifter i anslutning 
till landskapselement och på naturbetesmarker bör undvikas, liksom överföring av lövskog till 
barrskog och nydikningar. Ny bebyggelse bör inte lokaliseras till riksintresseområdet.  

Under senare år har SKB utförd en förundersökning gällande slutförvar för använt kärnbräns-
le. Området söder om Forsmark har därvid utpekats som tänkbart med hänsyn till närheten 
till kärnkraftverket, närhet till hamn och en potentiellt lämplig bergrund. Platsundersökning 
kommer att påbörjas om kommunen godkänner det. Ett djupförvar 500 meter under marky-
tan torde inte påverka naturvärdena, men störningar kan uppstå främst under själva under-
sökningsarbetena och vid eventuellt utförande av ventilationsschakt. Områdets naturvärden är 
dock så väl kända och undersökta att arbetena bör kunna anpassas därefter. Riksintresset i sig 
bör inte betraktas som ett hinder om kommunen ställer sig positiv. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Två områden är naturreservat, se NR 4 och NR 17 ovan. 
*  Reservaten Kallriga (NR 4) och Skaten - Rångsen (NR 17) samt öar öster om kraftverket ingår 

i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.
*  Strandskydd 100 meter kring Eckarfjärden, Fiskarfjärden, Fräkengropen, Graven, Kalvskärsda-

len, Lillfjärden, Puttan och Stocksjön
*  Fågelskydd gällande vissa öar. Länsstyrelsens beslut 2001-05-15, se även Djurskyddsområden, 

Sk 7.
*  Del av området ligger inom detaljplan, se D9

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 17
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)   82.3, 7-14, 82.
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  58, 61, 104-109
*  Ängs- och hagmarker (5)  82-32, 33, 35, 36, 73, 87
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 166, 168
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Forsmark
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8205
*  “Naturvärden i Forsmarksområdet - sammanställning av befintliga inventeringar, planer och 

program samt en fältstudie” (13)

Rn18.  GRÄSÖ - SINGÖOMRÅDET          (FLERA KARTBLAD)

Kort beskrivning
Gräsö-Singöområdet är beläget i den sydvästligaste delen av Bottenhavet i övergångszonen mellan 
Bottenhavet och egentliga Östersjön. Området omfattar de båda öarna samt den där utanförlig-
gande skärgården. Skärgården består av ett stort antal öar och skär, som närmast de stora huvudö-
arna bildar ögrupper i en sammanhängande skärgård ca 10 km ut i havet. På de flesta av öarna är 
stränderna på nord- och nordvästsidorna klippiga medan de på sydostsidorna är blockiga. Öarna 
och skären är låga och landskapet domineras av rundade konturer; branta stränder saknas nästan 
helt. I öster (40 km ut) övergår arkipelagen i en omfattande “undervattensskärgård” med brän-
ningar och mer eller mindre ytnära grund. Bottnarna i området består omväxlande av mjuk- och 
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hårdbottnar. I de skyddade vikarna återfinns finsedimentbottnar medan finare fraktioner saknas i 
den mer exponerade ytterskärgården. I norra delarna finns flertalet sandbottnar.

De grunda vattenområdena öster om Gräsö utgör reproduktions- och tillväxtområde för eko-
nomiskt viktiga fiskarter som ål, sik och strömming. Flera andra fiskarter finns i området varav 
flera anses ha sin nordgräns här. Skärgården har även i övrigt ett rikt djurliv och utgör potentiella 
utter- och gråsälområden. Skärgården har tidigare varit ett viktigt förekomstområde för dessa. Po-
pulationer av gölgroda finns också på spridda platser i områdets norra delar.

Området utgör en mycket variationsrik miljö och dess läge i norra delen av övergångszonen 
(Södra Kvarken - Ålands hav) till egentliga Östersjön innebär betydande ekologiska intressen med 
övergångsformer mellan brackvattenarter och helt marina arter. Områdets karaktär av relativt 
oexploaterat sammanhängande, grunt skärgårdsområde gör det till ett värdefullt referens- och ty-
pområde. Bland annat marinbiologiska undersökningar och hydrografiska mätningar utgör vär-
defullt referensmaterial, inte minst för studier av storskaliga miljöförändringar i Bottenhavet och 
Ålandshav.

Landvegetationen är varierande. Moränen är rik på kalk och flera kalkkrävande arter återfinns. 
Den snabba landhöjningen (0,6 cm år) bidrar ofta till en tydlig vegetationszonering och erbju-
der växtplatser åt t. ex. en extrem pionjärart som havtornet. De större öarna är i allmänhet barr-
skogsbevuxna med hällmarkstallskogar och granblandskogar. Skogstyperna är i regel örtrikare än 
sina motsvarigheter på fastlandet. Även inslaget av lövträd är större och på några öar dominerar 
lövskogen helt. Undervegetationen är rik och flera orkidéarter finns. Arkipelagen har karaktär av 
övergångstyp mellan den maritima lövskogsregionen i Stockholms skärgård och de barrdomine-
rade kusterna norrut. 

Många av öarna är kulturpåverkade (slåtter, bete) medan andra uppvisar föga av kulturpåver-
kan och flera naturskogsartade bestånd finns. Gräsö utgör ett jordbrukslandskap med byar, sprid-
da gårdar, åkrar, ängar, örtrika naturbetesmarker (inklusive skogsbetesmarker), trägärdesgårdar, 
lövtuktade träd och andra landskapselement väl bevarade i sitt historiska sammanhang. I jord-
brukslandskapet återfinns de högsta natur- och kulturmiljövärdena i anslutning till Söderboda, 
Västerbyn-Österbyn och Lönnholmen (se bland andra områdena nr 14, 30 och 59. 

I området häckar alla typiska “skärgårdsfåglar”. Ovanligare arter, bl. a. labb, skräntärna och 
havsörn, finns också. Fågellivet kan betecknas som mycket artrikt. 

På Gräsö finns ett stort antal gårdar, såväl i byar som ensamliggande, och många används fort-
farande för aktivt jordbruk. Vidare finns det flera torp, skolhus, missionshus m. m. från äldre tider. 
Övriga öar i riksintresseområdet som har äldre jordbruksbebyggelse är Örskär, Rävsten, Lilla och 
Stora Risten, Högsten, Hälsingen, Fårön, Sladdarön, Ormön, Vässarö, Fälön, Slätön och Alnön. 

I jämförelse med många andra skärgårdsområden är Gräsö endast måttligt exploaterat för fri-
tidsbebyggelse och till större delen är området fortfarande en genuin skärgårdsbygd med mark-
områden som präglas av jordbruk och skog. Bebyggelsen är ofta strukturerad i mindre grupper, 
som redovisas särskilt i översiktsplanen, men det finns också ett par större, detaljplanerade om-
råden. Det stora flertalet av de mindre öarna är opåverkade av bebyggelse och på de öar utanför 
Gräsö som är bebyggda förekommer i stort sett inte annat  än enstaka spridda fritidshus. Bebyg-
gelsen är i allmänhet tämligen anspråkslös och uppvisar måttliga volymer.

Bevarande av naturvärdena

Skogsbruk i form av avverkning och dikning etc. bör undantas från vissa känsliga partier. I 
skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen. I övrigt 
bevaras områdets värden bäst genom fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk, naturvårdsinrik-
tad betesdrift, lövtäkt och skötsel av landskapselement. Det är också önskvärt att utföra res-
taurering av igenvuxna betesmarker, ängar och landskapselement. Näringsämnen och gifter i 
anslutning till landskapselement och på naturbetesmarker bör undvikas, liksom överföring av 
lövskog till barrskog och nydikningar. Odlingslandskapet på Gräsös bör prioriteras högt exem-
pelvis vid fördelning av ekonomiskt stöd för landskapsvård. 

När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att områdets skall få bibehålla sin karaktär 
av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande natur-
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miljöer skall lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kom-
pletterande bebyggelse tillåtas (i allmänhet endast inom de mindre delområden som särskilt 
markerats och beskrivits i översiktsplanen). Denna uppfattning är i överensstämmelse med 
bestämmelserna i 4 kap. 4 § miljöbalken. Skälen till denna restriktivitet är bland annat land-
skaps- och kulturvärdena och det rörliga friluftslivets intressen. Dessutom bör den värdefulla 
marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilket kan bli följden av mera omfat-
tande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. I kapitlen SÄRSKILDA REGLER OCH REKOM-
MENDATIONER FÖR KUSTOMRÅDET och STRANDNÄRA BEBYGGELSE M, M. anges fler 
principer för bebyggelse i området.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Delar av området är naturreservat, se NR 1-3, 5-6, 9 och 11 ovan 
*  För en stor del av området öster om Gräsö finns ett förordnande till skydd för landskapsbilden, 

NF 1 ovan.
*  Strandskydd utmed samtliga kuststränder: generellt 100 meter och utvidgat där så anges på kar-

tan.
*  Följande områden  ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 

2000
-  Örskär (naturreservat NR 1)
-  Högbådan och Grillskäret (naturreservat NR 2 och 3)
-  Västerbådan - Lågagrundet (fågelskyddsområde Sk 7)
-  Hållet - Blåbådan (fågelskyddsområde Sk 8)
-  Österbyn
-  Gräsö gård (naturreservat NR 6)
-  Eriksdal - Lönnholmen
-  Sundsäng
-  Idön
-  Rävsten, östra delen
-  Hovön - Alnön (naturreservat NR 9)

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 18
* Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  18, 20, 31, 52, 73,75
* Ekologiskt känsliga områden (4)                         62-64, 67-68, 143,   148-150, 154, 157
* “Ängs- och hagmarker” (5)  ett flertal områden
* “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Gräsö
* “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8204, 8206, 8207
* “Myrskyddsplan för Sverige” (12)  C 9

Rn 19.  ASSJÖSJÖN         (KARTBLAD  13)

Kort beskrivning
Assjösjön är en näringsfattig sjö med svagt brunfärgat vatten något över neutralt pH och god buf-
fertkapacitet mot försurning. Dåliga syrgashalter kan förekomma vintertid. Sjön kantas på alla si-
dor utom i väster av breda vassbälten. På västra sidan finns ett bälte av säv med inslag av smalka-
veldun. Stränderna är till viss del uppodlade och i övrigt sanka. Där växer rikkärrsvegetation med 
bl.a. brunmossor. Sjön hyser inte mindre än sex arter av kransalger. Vid nordöstra delen av sjön 
ligger en örtrik naturbetesmark. Sjön berörs av vattenreglering.

Sjön är av stort vetenskapligt intresse och är vetenskapligt dokumenterad. Den är limnologiskt 
och botaniskt värdefull.

Strax söder om sjön ligger tre fritidshus.
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Bevarande av naturvärdena

Ytterligare bebyggelse avses inte tillkomma inom området. Sjön hotas av igenväxning, varför 
ytterligare dikning ej bör utföras. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn 
till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter runt Assjösjön och sjön norr därom samt kring Norsdiket.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 19
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.85
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  117
*  Ängs- och hagmarker (5)  83

Rn20.  FAGERÖN - SANDIKAFJÄRDEN    (KARTBLAD  23)

Kort beskrivning
Området utgörs av den södra och sydvästra delen av Fagerön samt de strandpartier som ligger i 
den sydöstra delen av Sandikafjärden. Det är småkuperat och når höjder på drygt 20 meter över 
havet.  Jordlagren är i huvudsak morän med inslag av finare sediment i sänkorna samt kalt berg på 
de högsta punkterna.  Öns södra del har en mycket varierande karaktär med omväxlande skogs- 
och jordbruksmarker, inklusive strandängar och andra naturbetesmarker som är mycket artrika. 
Skogen utgörs av örtrik granskog med lövrika fuktstråk och hällmarkstallskog på de högst belägna 
partierna. Lövinslaget är bitvis dominerande på åkerholmar, bryn och stränder. Inom ett begrän-
sat område växer inplanterad bok som självföryngrar sig. Området har en varierad hydrologi och 
fältskiktet är mycket rikt. Vidare finns ett intressant insekts- och fågelliv. Bebyggelsen består av en 
gård.

Bevarande av naturvärdena

Nästan hela området är skyddat som naturreservat. Även i den ostligaste delen av ön, som inte 
omfattas av naturreservatet, bör skogsbruket vara naturvårdsinriktat enligt skogsvårdslagens 
bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen och ny bebyggelse bör inte lokaliseras till 
riksintresseområdet.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd generellt 100 meter utmed samtliga kuststränder.
*  Större delen av området är naturreservat, se NR 10 ovan. Ingår i det europeiska nätverket av sär-

skilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 20
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.109
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  133
*  Ängs- och hagmarker (5)  189
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön 

Rn 21.  ANDERSBY ÄNGSBACKAR       (KARTBLAD  19)

Kort beskrivning
Området omfattar ett av de största sammanhängande hag- och ädellövskogsområdena i denna 
i övrigt barrskogsdominerade del av Uppland. I väster utbreder sig den till stora delar igenväxta 
Dannemorasjön. Längs sjön löper en rullstensås. Områdets mosaikartade natur präglas av ett art-
rikt, delvis känsligt och hotat växt- och djurliv. I de partier där betet upphört växer nu ädellöv-
dominerad skog. I området har bedrivits och bedrivs en omfattande vetenskaplig biologisk forsk-
ning. Området är i sin helhet av stort vetenskapligt intresse, kulturellt såväl som biologiskt och 
geologiskt förutom att det är ett sällsynt tilltalande strövområde.
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Bevarande av naturvärdena

Huvuddelen av området är avsatt som naturreservat, se NR 16 ovan.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 300 meter kring Dannemorasjön
*  Naturreservat NR 16. 
*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.
*  En ek i Gisselby är naturminne enligt beslut den 17 maj 1952

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 21
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.100, 82.101
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  92
*  Ängs- och hagmarker (5)  132 

Rn 22.  GRUNDSJÖN - ÄPPELSJÖN      (KARTBLAD  30)

Kort beskrivning
Äppelsjön utgör ett myrkomplex bestående av svagt välvd mosse och topogena kärr. Vissa delar 
av de topogena kärren ligger i ett område där sjön sänkts. Grundsjön är ett ovanligt väl utvecklat 
myrkomplex och är mycket mångformigt när det gäller våtmarks- och vegetationstyper. Komplex-
et utgörs av en centralt liggande tjärn, fattiga och rika topogena kärr, mosseytor samt sumpskogs-
partier. Området är ett för regionen ovanligt orört myrkomplex och har höga botaniska värden. 

Bevarande av naturvärdena

Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vat-
tenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar 
och i kantzoner bör ej utföras. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till 
naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Grundsjön
*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 22
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.143
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  243
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 140
*  “Myrskyddsplan för Sverige” (12)  C 15

Rn 32. VÄLLENOMRÅDET      (KARTBLAD  29, 30)

Kort beskrivning
Vällen är en tämligen näringsrik skogssjö med svagt brunfärgat vatten. Stränderna utgörs av 
skogsklädd moränmark med några hällar. Sjön är både sänkt och reglerad, vilket medfört att 
tjocka bälten av bladvass och säv brett ut sig kring sjön. Skogen längs stränderna är av varierad typ 
med  många ädellövrika bestånd. I nordost finns ett område med mycket stor- och rikblockig mo-
rän och med en särpräglad undervegetation. 

Väster om sjön finns några enstaka fritidshus m.m. Vid den västra stranden finns också en bad-
plats. Östra sidan av sjön är opåverkad av bebyggelse. 

Bevarande av naturvärdena

Någon nämnvärd förändring av markanvändningen kan inte förutses. En viss efterfrågan 
på fritidshus har förkommit och det synes vara möjligt att göra mindre bebyggelsekomplet-
teringar under förutsättning att strandskyddet respekteras, att bebyggelse inte orsakar ökad 
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näringsbelastning på sjön och att skogsbruket inte försvåras. I skogsvårdslagen finns inskrivet 
bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Utvidgat strandskydd 300 meter kring Vällen.
*  Skräddarmossen (naturreservat NR 13), Björnkärret och Ekbäcken - Järnbromossen (naturre-

servat NR 14) ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr  
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.134, 161, 162, 163
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  237, 238

Rn 43. LILLA  ASPÖ       (KARTBLAD  13)

Kort beskrivning
Lilla Aspö ligger i ett småbrutet landskap. I området finns två hagar med en mycket rik flora. 

Bevarande av naturvärdena

För bibehållande av hagmarkerna och det öppna landskapet i övrigt är fortsatt jordbruksdrift 
den mest önskvärda utvecklingen. Se även område 71.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  120
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82- 77

Rn 45. ÖRVIKEN        (KARTBLAD  13)

Kort beskrivning
Området inrymmer en strandäng med värdefull flora.

Bevarande av naturvärdena

Beteshävd är den mest önskvärda utvecklingen. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-085

Rn 46. HYTTAN      (KARTBLAD  23)

Kort beskrivning
Området inrymmer en strandäng samt annan naturbetesmark med värdefull flora. Ingår även i 
riksintresseområde för kulturmiljön kring Hargs bruk, Rk 23.

Bevarande av naturvärdena

Beteshävd är den mest önskvärda utvecklingen. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-188 

Rn 47. EDSKÄRRET        (KARTBLAD  13)

Kort beskrivning
Edskärret ligger vid foten av Börstilsåsen. Det är ett kärr av extremrik typ, omgivet av en zon med 
örtrik björkskog.

Bevarande av naturvärdena

Kärret är skyddat som naturreservat, se även område NR 8.
Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.64
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Rn 51. HALVBYGDA          (KARTBLAD  19)

Kort beskrivning
Vid Halvbygda finns ett mycket småbrutet odlingslandskap med värdefulla, örtrika beteshagar, 
små åkerlappar och trägärdesgårdar. 

Bevarande av naturvärdena

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. I övrigt är det önsk-
värt att området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår delvis i riksintresset Rk 21. 
*  Utvidgat strandskydd 300 meter vid Hammardammen.. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  205
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-134

Rn 54. LÅNGALMA - NOLSTERBY        (KARTBLAD  15)

Se områdena 109 och 142. Ingår också i riksintresse för kulturmiljövården, se område Rk 20. Lång-
almatrakten ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Rn 55. KAVARÖ        (KARTBLAD  14)

Kort beskrivning
Öster om Storträsket, fram till Kavarö, finns ett ålderdomligt odlingslandskap med små åkerte-
gar, hölador, hagmarker m.m. Bebyggelsen består av fyra gårdar samt ett fåtal fritidshus. Området 
innehåller också bebyggelselämningar.

Bevarande av naturvärdena

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Någon ny bebyg-
gelse förväntas inte tillkomma. På längre sikt kan områdena närmast väg 1121 vara intressanta 
för bostäder m. m., men detaljplanering kommer då att erfordras. Se även område 78. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.
*  Strandskydd 100 meter kring Storträsket.
*  Allmän väg nr 1121. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  144
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-95
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 42
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8202

Rn 56. SVINNÖ        (KARTBLAD  23)

Kort beskrivning
Svinnö by har lövträdsrika omgivningar som en kontrast mot det barrträdsdominerade landska-
pet. Byn ligger på en bergknalle omgiven av ett småbrutet kuperat landskap. 

Bevarande av naturvärdena

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Se även område 174.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1113. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.123
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  156, 247
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-195
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 32
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Svinnö

Rn 60. VALKRÖR          (KARTBLAD  30)

Kort beskrivning
Området innehåller opåverkade myrar, örtrik granskog, ädellövpartier, alkärr m. m.

Bevarande av naturvärdena

Området är skyddat som naturreservat, se även område NR 15.
Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.165

Rn 61. HARGS TALLPARK     (KARTBLAD  22, 23)
Partiet med gamla tallar är avsatt som naturreservat. Ingår också i det europeiska nätverket av sär-
skilda bevarandeområden - Natura 2000. Se även område 163.

Rn 62. SJÄLGRYNNORNA       (KARTBLAD  24)
Fågelskyddsområde Sk 18. Se även område 166. Ingår i det europeiska nätverket av särskilda beva-
randeområden - Natura 2000.

Rk Riksintresse för kulturmiljövård

Rk 15. FORSMARK        (KARTBLAD  5)

Kort beskrivning
Forsmark ligger vid Forsmarksån några kilometer från dess utflöde i Kallrigafjärden. Bruksmiljön 
från 1700- och 1800-talen är arkitekturhistoriskt intressant och mycket påkostad med en enhetlig 
bebyggelse av vallonbrukskaraktär och en unik engelsk parkanläggning. Flacka åkermarker med 
kuperade moränholmar och öppna hagmarker omger bebyggelsen. Den gamla landsvägen österut 
från bruket, liksom vägen söder om Hermansbo kantas av vällagda stenmurar från 1770-talet. I 
brukets omland finns också flera gårdar och torp som tillhört bruket och norr om Bruksdammen 
ett område med intressanta fornlämningar, Bystan.
Väster om herrgården och nordost om Norrgårdarna finns äldre avfallsupplag.
Bevarande av kulturvärdena

Bruket och dess närmaste omgivningar är skyddade genom byggnadsminnesförklaring samt av 
ett förordnade till skydd för landskapsbilden kring Forsmarks kyrka. Övrig bebyggelse bör ock-
så bevaras och vårdas och inte utsättas för förändringar som skadar dess genuina karaktär. Ny 
bebyggelse kan medges endast om den utformas och placeras mycket omsorgsfullt med hänsyn 
till det öppna kulturlandskapet, det äldre bebyggelsemönstret och till enskilda byggnader som 
är av kulturhistoriskt värde. Området ligger också i sådan närhet av Forsmarks kärnkraftverk 
att nya bosättningar inte kommer att planeras.

Odlingslandskapet kring Forsmark och Bruksdammen är mycket viktiga delar i kulturmiljön 
och landskapets vård bör prioriteras högt exempelvis vid fördelning av ekonomiskt stöd, om 
sådant erfordras.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Bruksmiljön är byggnadsminne enligt Riksantikvarieämbetets resolution den 18 augusti 1975 

(dnr 4818/75) 
*  Strandskydd 100 meter kring Bruksdammen
*  Byggnadsförbud inom område kring Forsmarks kyrka enligt länsstyrelsens i Stockholms län be-

slut den 12 juni 1968 (dnr 22G61-108-67)
*  Naturminne, tall, beslut 18 juni 1958
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML)

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  15
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  26, 107
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 7
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1)  N 12
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Forsmark

Rk 16.  DJURSTEN       (KARTBLAD  7)

Kort beskrivning
Djurstens fyrplats ligger på västra sidan av Gräsö vid Öregrundsgrepen och hör samman med den 
förr viktiga farleden inomskärs genom Roslagen. Fyren uppfördes 1838 - 1839. Till fyrplatsen hör 
också ett fyrvaktarboställe som är byggt omkring 1860 och tillbyggt på 1920-talet, en fyrmästarbo-
stad som är uppförd senare under 1900-talet samt ett antal mindre ekonomibyggnader.

Bevarande av kulturvärdena

Området omfattas av en detaljplan med skyddsbestämmelser för kulturmiljön.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fyren är statligt byggnadsminne (1935)
*  Detaljplan D 67

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  16
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 4
*  Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län (1  N 12

Rk  17.  ÖREGRUND       (KARTBLAD  7, 14)

Kort beskrivning
Området omfattar Öregrunds stadskärna som präglas av handel, fiske och tidig turism. Här finns 
en välbevarad rutnätsplan med småskalig träbebyggelse i huvudsak från 1800-talet. Kyrkan bygg-
des i slutet av 1400- talet. Miljön kring hamnen karaktäriseras av en rad små hamnmagasin, varav 
flera är byggda i timmer. 

Bevarande av kulturvärdena

Delar av området kring hamnen omfattas av en detaljplaner med skyddsbestämmelser för kul-
turmiljön. Avsikten är att införa ytterligare skyddsbestämmelser efter hand som detaljplaner 
ses över. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen som säger att 
byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt, eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får förvanskas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* Kulturmiljöer av riksintresse (2)  17
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 12
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Rk 18.  BYGDEN NORR OM HÖKHUVUDS KYRKA       (KARTBLAD  12)

Kort beskrivning
I bygden norr om Hökhuvuds kyrka finns ett flertal byar med en sedan medeltiden bevarad bebyg-
gelsestruktur och med många välbevarade byggnader från 1700- och 1800-talen. Dessa ligger i ett 
värdefullt småbrutet odlingslandskap som är kuperat och omväxlande med barrskogspartier, små 
insprängda åkrar och steniga, delvis hällbundna betesmarker närmast byarna. Gravfält finns intill 
de flesta byarna och även det vägnät som sammanbinder dem kan genom fornlämningarna föras 
tillbaka till förhistorisk tid. Det finns även rester från gruvbrytning. 

Bevarande av kulturvärdena

För att tillgodose riksintresset är det av stor vikt att byarnas bebyggelsestruktur och de äldre 
enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets höga 
kulturvärden. Eventuella nya byggnader måste placeras och utformas så att särskild hänsyn till 
bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag tas och så att det ålderdomliga vägnätet 
beaktas. Vidare bör området inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift. De stör-
ningar i form av lukt och buller som jordbruket kan orsaka bör därvid också beaktas. Land-
skapsvärdena bibehålles bäst genom ett fortsatt aktivt jordbruk. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML)

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  18
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 15
*  Ängs- och hagmarker (5)  63
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

Rk 19.  ÖSTHAMMAR       (KARTBLAD  14)

Kort beskrivning
Området omfattar nuvarande centrala delar av Östhammar samt ett område kring Gammelbyga-
tan där det första Östhammar var beläget. Staden har präglats av handel och fiske. Stadsplanen da-
terar sig från 1795 och har rätvinkliga kvarter, men flera 1500-talsgränder och kvarter finns kvar 
i sina ursprungliga sträckningar. Huvudparten av den småskaliga träbebyggelsen har tillkommit 
under 1800-talet. Kyrkan är från 1600-talet och rådhuset från 1730-talet. I samband med badli-
vets uppblomstring i slutet av 1800-talet tillkom bland annat societetshus, badhus och villor med 
stora trädgårdar.

Bevarande av kulturvärdena

Delar av bebyggelsen omfattas av en detaljplaner med skyddsbestämmelser för kulturmiljön. 
Avsikten är att införa ytterligare skyddsbestämmelser efter hand som detaljplaner ses över. I öv-
rigt tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen som säger att byggnader som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller 
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får förvanskas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  19
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 17

Rk 20.  SÖDERÖN      (KARTBLAD  14, 15)

Kort beskrivning
Det skärgårdspräglade odlingslandskapet på Söderön är mycket välbevarat med små åkrar och 
öppna hällrika betesmarker närmast byarna samt på de gamla utmarkerna ett flertal ängslador. 
Flertalet av byarna har en välbevarad äldre bebyggelsestruktur och värdefulla enskilda gårdar och 
byggnader från 1700- och 1800-talen. Vid flera av byarna finns gravfält som visar på bebyggelse-
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kontinuitet från yngre järnålder. Byarna är sammanbundna med ett vägnät som med vissa min-
dre ändringar är det samma som på 1700-talet. Om fiskets stora betydelse vittnar de välbevarade 
sjöbodplatserna Långalma gistvall och Tuskö täppa, med sina gamla timrade sjöbodar. I området 
ingår också naturvärden av riksintresse, Rn 54.

Bevarande av kulturvärdena

För att tillgodose riksintresset är det av stor vikt att byarnas bebyggelsestruktur och de äldre 
enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets höga 
kulturvärden. Eventuella nya byggnader måste placeras och utformas så att särskild hänsyn till 
bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag tas. Området bör inte utsättas för åtgär-
der som försvårar jordbruksdrift. De störningar i form av lukt och buller som jordbruket kan 
orsaka bör därvid också beaktas. Landskapsvärdena bibehålles bäst genom ett fortsatt aktivt 
jordbruk. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Strandskydd 100 meter kring Stor-Vikar
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML)
*  Allmänna vägar 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  20
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 18
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

Rk 21. DANNEMORA - ÖSTERBYBRUK      (KARTBLAD  18, 19)

Kort beskrivning
Dannemora gruvor och Österby bruk utgör centrala minnesmärken från århundradens bergshan-
tering och järnframställning. Själva gruv- och bruksmiljöerna i Dannemora och Österbybruk är 
bland annat av teknik- och arkitekturhistoriskt intresse och ingår i tätortsområdet som behand-
las i del II. Till bruksmiljön hör omfattande fördämningssystem för kraftförsörjning till både gru-
vor och bruk och i den omgivande bygden finns talrika lämningar efter äldre järnframställning. 
I området finns också ett stort antal välbevarade torp och arrendegårdar och enstaka byggnader 
av mycket hög ålder samt andra anläggningar som utgjort viktiga delar i produktionssystemet. I 
området ingår Dannemora och Films kyrkor, av vilka den förstnämnda är en av Upplands mest 
orörda senmedeltida kyrkor.

Området rymmer också stora naturvärden och värden för friluftslivet. Dessa refereras närmare 
i beskrivningen av de numrerade delområdena. 

Bevarande av kulturvärdena m. m.

Riksintresset sträcker sig in i Österbybruks tätort med herrgårdsanläggning m. m. och utveck-
lingen där diskuteras i översiktsplanens del II. I övrigt är området mycket stort och komplext 
och det är svårt att ange allmängiltiga rekommendationer. En närmare bedömning måste göras 
av förhållandena just på den aktuella platsen. För att tillgodose riksintresset är det emellertid 
viktigt att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som är så omfattande eller har en 
sådan skala att områdets karaktär i stort förvanskas. Vid bedömning av enskilda åtgärder bör 
alltid en förståelse av miljön i sin helhet eftersträvas, d.v.s. särskild hänsyn tas bygdens industri-
historia - vattensystemen och lämningarna efter tidigare järnframställning. Äldre byggnader 
bör bevaras och inte utsättas för förändringar som skadar kulturvärdena. Det är också viktigt 
att tätorten får växa och utvecklas, men på ett sådant sätt att själva gruv- och bruksmiljöerna 
skyddas från skadlig påverkan. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Strandskydd 300 meter kring Stordammen
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).
*  Herrgårdsanläggningen samt flera byggnader tillhörande bruket är byggnadsminnen, likaså 
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flera byggnader vid Dannemora gruvor. 
*  Flera allmänna vägar

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  21
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 24
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  92, 186, 205

Rk 22.  GIMO BRUK     (KARTBLAD  21)

Kort beskrivning
Gimo var ursprungligen en by i anslutning till odlingsmarkerna i Olandsåns dalgång. Platsen har 
sannolikt redan under medeltiden tagits i anspråk för kvarndrift. Under 1600-talet byggdes Gimo 
damm upp och vattenkraften började utnyttjas för järnhantering. Under 1700-talets senare del 
byggdes den nuvarande herrgårdsanläggningen enligt en plan som även innefattade bland annat 
inspektorsbostad (senare disponentbostad) i fonden av Bruksgatan samt arbetarbostäder. 

Av anläggningar från järnhanteringens tid återstår idag endast en enstaka stångjärnshammare. 
Bland bevarade äldre industribebyggelse märks kolhus och bruksmagasinet utmed Bruksgatan. 
Inom riksintresseområdet finns också flera byggnader från 1800- och 1900-talen, varav en del har 
samband med den korta sågverksepoken under 1900-talets första hälft. 

Gimo bruk utgör en arkitekturhistoriskt mycket värdefull bruksmiljö. Bruket återspeglar ännu 
arkitekten Jean Eric Rehns märkliga generalplan från 1760-talet och herrgården, som är ett av 
Rehns mest betydande verk, bevarar ännu sin ursprungliga karaktär. Herrgården inleder stilmäs-
sigt den gustavianska eran i Sverige. Gimo har också en mycket välbevarad och representativ be-
byggelse från 1900-talets början. Gimo damm är en förutsättning för brukets uppbyggnad och 
ingår därför naturligt i riksintresseområdet. Dammen är till sin karaktär också en sjö med bety-
danden värden för rekreation och här finns även naturintressen; särskilt värdefulla för fågelliv är 
våtmarksområdena i sjöns norra del. Badplats finns norr om herrgården. 

I nordöstra delen av Gimo damm vid Betlehemsviken ligger den s. k. Betlehemstippen som 
innehåller avfall från f. d. Rockwoolfabriken.

Bevarande av kulturvärdena

Riksintresset sträcker sig in i Gimo tätort och utvecklingen där diskuteras i översiktsplanens 
del II. Själva herrgårdsmiljön med gamla inspektorsbostaden och Bruksgatan är skyddad som 
byggnadsminne. Norr om tätortens utvecklingsområde bedöms det inte föreligga några bebyg-
gelseintressen, men en golfbana har diskuterats (se Gimo tätort i del II och område 157). Kring 
Gimo damm finns ett strandskyddsområde som sträcker sig 300 meter från strandlinjen. Sjön 
är omgiven av skogsmark. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till forn-
lämningar och till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Strandskydd 300 meter kring Gimo damm
*  Herrgården och inspektorsbostaden m. m. är byggnadsminne enligt Länsstyrelsens beslut den 

15 december 1995. I området ingår Bruksgatan med sin allé.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML)

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  22
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 22
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.104
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  126
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Rk 23. HARGS BRUK      (KARTBLAD  22, 23)

Kort beskrivning
Hargs Bruk ligger vid ett mindre vattendrag som förbinder Löhammarsjön med Hargsviken. Bör-
stilsåsen, på vars krön det ligger flera gravfält,  har bidragit till de olika utspridda bebyggelseenhe-
terna. Under medeltiden var Harg en kyrkby, som på 1400-talet delades i Söderharg och Norrharg. 
Den nuvarande kyrkan, som ersatte en tidigare träkyrka, uppfördes i slutet av 1400-talet och har 
sedan förändrats flera gånger.  Hargs bruk anlades under senare delen av 1600-talet. Bland annat 
uppfördes två hammarsmedjor. Herrgårdsanläggningen uppfördes åren 1762-66. I området finns 
också arbetarbostäder från 1700- talet.

Harg hör till Upplands mest välbevarade och kompletta bruksmiljöer med oförändrad bebyg-
gelsestruktur sedan 1700-talets början, många teknikhistoriskt värdefulla byggnader samt repre-
sentativ och välbevarad bostadsbebyggelse från 1700-talet och framåt. Särskilt bör också nämnas 
Järnboden utmed gamla vägen mot Hargshamn. I området ingår Löhammarsjön som tillsammans 
med Stockbysjön (som nu enbart är en våtmark) utgjorde regleringsmagasin när bruket var igång. 
Detta område hyser också betydande naturvärden, liksom bland annat en tallskog på Börstilsåsen  
(se även område 163 och Rn 61). Norr om Harg finns hyttlämningar på en del håll samt ett antal 
gårdar och torp. Hyttan vid Hyttviken utgör riksintresse för naturvården, Rn 46.

Söder om järnvägen och Skogshyddan finns ett äldre avfallsupplag.

Bevarande av kulturvärdena

För att tillgodose riksintresset är det av stor vikt att brukets bebyggelsestruktur och enskilda 
byggnader bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets höga kulturvärden. 
Inom själva bruket bör inga nya byggnader uppföras utom då det är absolut nödvändigt för nu-
varande verksamhet (skogsbruk och fastighetsförvaltning). I övrigt bör ny bebyggelse medges 
endast om den utformas och placeras mycket omsorgsfullt med hänsyn till områdets karaktär 
och kulturvärden. Odlingsbygderna bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift 
eller stör landskapsbilden. Landskapsvärdena bibehålles bäst genom ett fortsatt aktivt jord-
bruk. 

Förslag har tidigare funnits om att anlägga ett område för fritidsbebyggelse vid Löten. Om 
området åter kommer på tal måste en särskild konsekvensutredning göras, som visar hur riks-
intressena och bestämmelserna i 4 kap. 4 § miljöbalken kan tillgodoses.

En viss utveckling av bostadsbebyggelsen vid Söderharg kan vara lämplig och bedöms inte 
skada riksintresset. Särskild hänsyn måste dock tas till åsens känslighet för föroreningar och 
närheten till vattentäkten i Adolfsdal.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
* Strandskydd 100 meter kring Löhammarssjön och Alvsjön samt utmed ån från Löhammars-

sjön. Vid kusten finns utvidgat strandskydd.
*  Byggnadsförbud inom område kring Hargs kyrka enligt länsstyrelsens i Stockholms län resolu-

tion den 1 december 1967 (dnr IIIG61-98:67)
*  Skogsområde norr om Hargs kyrka är naturminne enligt länsstyrelsens i Stockholms län reso-

lution den 25 mars 1955.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  23
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 21
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.107, 82.108
*  Ekologiskt känsliga områden (4)  129, 134
*  Ängs- och hagmarker (5)  188
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
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Rk 24. VÄSBY - KÄLLBERGA - HAMMARBY SKOG       (KARTBLAD  28)

Kort beskrivning
Norr om Alunda ligger Väsby, Källberga och Hammarby utägor och skogsmarker. Området var 
vid bronsåldern och äldre järnåldern en ö i ett skärgårds- och fjärdlandskap. Idag ligger det till 
största delen i skogsmark, men här finns också åkrar och betade björk- och enbackar som mot 
slätten övergår i frodiga gräsbevuxna friskängar. Området innehåller boplatslämningar, fossil åker, 
tätt liggande gravfält och ensamliggande gravar. Här finns också spår av tidigt åkerbruk i form av 
röjningsrösen som tillkommit vid uppodlingen. I områdets norra del ligger en kulturhistoriskt 
värdefull gård, “Backas” (Väsby 8:5) med välbevarade byggnader från 1800-talets senare del.

Bevarande av kulturvärdena

För att tillgodose riksintresset är det viktigt att ny bebyggelse tillkommer endast om den ut-
formas och placeras särskilt omsorgsfullt med hänsyn till fornlämningsmiljöerna, äldre be-
byggelse och områdets karaktär i övrigt. Odlingsbygderna bör inte utsättas för åtgärder som 
försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Landskapsvärdena bibehålles bäst genom 
ett fortsatt aktivt jordbruk. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  24
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 26
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)  82.126

Rk 25.  EKEBY       (KARTBLAD  29)

Kort beskrivning
Området ligger väster om Olandsån, söder och väster om Ekeby kyrka, och det präglas av ett varie-
rat odlingslandskap med ett sort inslag av bybebyggelse. Flack och öppen slättbygd finns framfö-
rallt närmast Olandsån och i stråk mot Ingvasta och Golvsta. I övrigt är landskapet småbrutet och 
kuperat med stenbundna hagmarker närmast byarna. Det speciella med området är dess många 
märkliga gravar från äldre och yngre järnåldern samt inslag av bronsåldersrösen. Det finns också 
betydande inslag av fossil åker. Lämningarna vittnar om de bosättningar som fanns på den tid då 
en havsvik sträckte sig in i landet från norr och som var en viktig vattenled. 

Många av byarna har en bevarad bebyggelsestruktur från 1700-talet och flera byggnader, främst 
från 1800-talet, av stort kulturhistoriskt värde. Inom området Rk 25 finns också flera delområden 
som redovisas separat.

Bevarande av kulturvärdena

För att tillgodose riksintresset är det av stor vikt att områdets bebyggelsestruktur och landska-
pets karaktär bevaras i stora drag. Särskilt kring fornlämningsområden bör landskapet stude-
ras ingående och tillräckliga respektavstånd måste iakttas. I övrigt är det önskvärt att byarnas 
bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar 
som skadar kulturvärdena. Eventuella nya byggnader måste placeras och utformas så att sär-
skild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag tas. Odlingsbygderna bör 
inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift. Landskapsvärdena bibehålles bäst ge-
nom ett fortsatt aktivt jordbruk.

Inom området Rk 25 finns också flera delområden som redovisas separat. Beträffande bru-
kande av marken närmast Olandsån, se område 70. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
* Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 
* Strandskydd 100 meter kring Olandsån
* Flera allmänna vägar finns i området. 
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* Kulturmiljöer av riksintresse (2)  25
* Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 34
* Ängs- och hagmarker (5)  173
* “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Alunda

Rk 26.  LUNDSBOL OCH HYTTBOL      (KARTBLAD  29)

Kort beskrivning
Området, som idag i huvudsak är skogbevuxet, låg under bronsåldern i ett skärgårdslandskap som 
var bebott av jordbrukare. Spår av odling finns vid dåtiden strandlinje (ungefär dagens 25-meters-
nivå). De ursprungliga bebyggelseområdena övergavs när bygden genom landhöjningen genom-
gick en förskjutning till de lägre liggande slättbygderna i Alunda, Ekeby och Hökhuvuds socken. 
Området kring Lundsbols och Hyttbols gårdar återkoloniserades sannolikt först under medelti-
den. Idag finns bebyggelse kvar vid Lundsbol (avstyckade f. d. brukningscentra). 

Lämningarna efter bronsåldern och järnåldern består av gravfält, ensamliggande gravar, bo-
platslämningar, fossil åkermark och röjningsrösen. 

Bevarande av kulturvärdena

Förutom fortsatt användning av bebyggelsen vid Lundsbol synes det inte finnas några öns-
kemål att använda marken för något annat än skogsbruk. I skogsvårdslagen finns inskrivet 
bestämmelser om hänsyn till fornlämningsmiljöer. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  Kulturmiljöer av riksintresse (2)  26
*  Kulturhistoriska miljöer, “Jord och Järn” (6)  Ös 28

Övriga områden (1 - 234)

1. ÖRSKÄR        (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Örskär är främst känt som fyrplats. Den nuvarande fyren uppfördes under slutet av 1730-talet ef-
ter ritningar av Carl Hårleman. Fyrplatsen har också en välbevarad fyrvaktarbebyggelse från 1700- 
och 1800-talen, omgärdad av stenmurar. Denna bebyggelse används numera för en vandrarhems-
rörelse.

Hela ön Örskär har ett rikt fågelliv och en kalkpräglad vegetation, bland annat flera sorters or-
kidéer. Sammantaget har ön stora miljövärden och den är ett ganska välkänt besöksmål. Här finns 
också fina badklippor. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grund-
vattenmagasinen är sannolikt små. 

Förutom fyrvaktarbebyggelsen, äldre torp och lotsbostäder samt båthus vid Örskärshamn finns 
ett fåtal nyare fritidshus i detta område. Ön nås med båt och är beroende av parkeringsmöjlighe-
ter vid Örskärssund på Gräsö. 

Lämplig utveckling

Fyrplatsen intar en särställning i området och den har historiskt omgivits endast av mindre 
lotsstugor och torp. Tillsammans med naturvärdena bildas en så specifik miljö att stor res-
triktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning. Förändringar av befintlig bebyggelse 
bör också ske med varsamhet och byggnader bör inte tillåtas få sådana dimensioner att de 
konkurrerar med den historiska bebyggelsen. Ytterligare ett skäl till en restriktiv hållning är att 
parkeringsmöjligheterna på Gräsösidan är begränsade.
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Vid själva fyrplatsen vill kommunen beakta behov av utveckling för vandrarhemsverksamhet 
under förutsättning att kulturvärdena bevaras.  

Lämpliga hamnlägen bör uppmärksammas med hänsyn till landhöjningen och kulturhisto-
riska aspekter.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Vid kusten är strandskyddet utvidgat enligt karta. Dessutom råder strandskydd, 100 meter, 

kring Bodalsträsket.
*  Gränsar till naturreservat (NR 1)
*  Fyren är statligt byggnadsminne

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  067
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer, (6)  Ös 1

2. BJÖRKHAGEN        (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området innefattar gården Björkhagen samt 9 fritidsfastigheter, varav tre strandtomter. Här finns 
också den angöringsbrygga som vanligen används vid transporter av besökare till ön. Från bryg-
gan leder en stig till fyrplatsen.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Det är viktigt att sambandet mellan ursprungsgården Björkhagen och omgivande natur- och 
kulturlandskap inte förstörs och att särskilt omgivningen kring stigen fredas från ingrepp i 
naturen. Stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Strandskydd 100 meter
*  Gränsar till naturreservat (NR 1)

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  067

3. ÖRSKÄRSSUND      (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Längst i norr på Gräsö ligger ett tiotal fritidsfastigheter utmed allmänna vägen. Här finns också 
brygga för båtar till Örskär samt parkeringsplats för fritidsboende och gäster på Örskär. Busstra-
fiken på Gräsö har sin norra vändplats här. Två fastigheter längst i norr är bebyggda med enbart 
båthus.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda

Lämplig utveckling

Örskärssund bör i första hand ses som en plats för båttrafik, parkering och omlastning mellan 
bil och båt. Behoven torde dock i stort sett vara tillgodosedda och någon nämnvärd utökning 
av båt- och bilplatser bedöms inte nödvändig. Möjligen borde uppställningsmöjligheterna för 
turistbuss förbättras. 

Ytterligare fritids- eller bostadsbebyggelse utmed vägen bedöms inte vara lämplig, eftersom 
trafiken kan medföra vissa störningar och säkerhetsproblem. 
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Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Vid kusten är strandskyddet utvidgat enligt karta. 
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

4. ROKÖRSVIKEN - UGGLAN - NORRFJÄRDEN       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Cirka 25 fritidshus finns utspridda på ett ganska stort område i nordostligaste delen av Gräsö. 
Tomternas storlek varierar från ca 2 500 kvadratmeter till betydligt större. Flertalet avstyckning-
ar är gjorda så att tomterna inte har kontakt med vatten. Där gäller således allemansrätten inom 
strandområdet.

Området gränsar till Norrfjärden och Inre Norrfjärden som består av sammanlagt fyra bassäng-
er samt en yttre del av fjärden. De yttre bassängerna har hittills hållits öppna mot havet genom 
muddringar. De inre delarna är dock mera opåverkade och Inre Norrfjärden kan vara en av ett få-
tal fjärdar vid länets kust som genomgått en naturlig avsnörningsprocess från havet.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Eftersom det aktuella området endast är mycket glest bebyggt idag har det kvar en karaktär 
av ganska orörd natur och denna bör bihållas. Dessutom är möjligheterna att lösa vatten- och 
avloppsfrågor starkt begränsade och stor restriktivitet skall därför råda vid bedömning av ny 
tomtbildning. Det är också troligt att man måste nöja sig med en tämligen enkel sanitär stan-
dard inom den befintliga bebyggelsen. Särskild försiktighet bör iakttas i områdets södra del i 
anslutning till fjärdarna.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Strandskydd 100 meter

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7) sid. 54

5. ÖSSÄNGSVIKEN       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Kring Össängsviken ligger 15 fritidshus på  ganska stora tomter, ca 3 500 kvadratmeter och upp-
åt. Två fastigheter har egen strand, medan övriga avstyckningar är gjorda så att tomterna inte har 
kontakt med vatten. Där gäller således allemansrätten inom strandområdet.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Inom området finns luckor i bebyggelsen som skulle kunna användas för ytterligare 3 - 4 tomter 
utanför strandskyddat område, under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan kan lösas 

För båtplatser bör det finnas en gemensam brygga på lämplig plats.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) ) och ingår i riksintresset 

Rn 18. 
*  Strandskydd 100 meter. 
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6. SOLBACKEN        (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av en bebyggelsesamling på ömse sidor om allmänna vägen på Gräsö, totalt ca 25 
bebyggda tomter. Drygt 10 fastigheter ligger i direkt anslutning till allmänna vägen, medan övriga 
ligger längre från vägen och är anslutna till allmänna vägen via ett antal gemensamma utfarter.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Viss kompletteringsbebyggelse synes vara möjlig om den lokaliseras så att befintliga utfarter 
kan användas och så att vatten- och avloppsfrågan kan lösas. På grund av de naturliga förut-
sättningarna är det inte lämpligt att förtäta bebyggelsen genom delning av befintliga tomter.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

7. TÄRNBÅDAN - SVARTBÅDAN - HUNDBÅDAN - ÅDKUBBEN     (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Tärnbådan och Svartbådan har stränder med hällar och klippor med morängrus. Hundbådan är 
ett kalskär med klippor, hällar och klappersten. Öarna är av särskilt värde för fågellivet och hyser 
bland annat måsfågelkolonier. Länsstyrelsen har den 15 maj 2001 beslutat att Tärnbådan, Ådkub-
ben och Hundbådan skall vara fågelskyddsområden enligt 7 kap. 12 § miljöbalken och omfattas av 
tillträdesförbud under tiden 1 april - 31 juli.

Lämplig utveckling

Bör skyddas mot förändringar och aktiviteter som stör häckningen.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter
*  ingår i område med naturvårdsförordnande, se NF 1

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  066

8. ASKSKÄRSFJÄRDEN      (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Kring Askskärsfjärden och lite söderut ligger 9 fritidsfastigheter. Avstyckningarna är gjorda så att 
tomterna inte har kontakt med vatten. Allemansrätten gäller således inom strandområdet. Utmed 
viken södra strand finns ett antal båthus.

Öster om fjärden finns hagmark och havsstrandängar. Trots att marken inte längre hävdas är 
rikedomen på hävdgynnade arter stor. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna 
jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda.

Lämplig utveckling

Askskärsfjärden är en grund vik. Sådana är i allmänhet känsliga för belastningar i form av 
utsläpp och båttrafik. Därför bör en restriktiv syn råda vid bedömning av ny tomtbildning. 
Möjligheten att komplettera bebyggelsen torde vara begränsad till 1- 2 tomter. 
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Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Ängs- och hagmarker” (5)  82-001

9. LAGNÄSFJÄRDEN       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området ligger på Gräsös östra sida och inrymmer sju fastigheter med fritidshus, varav tre har 
egen strand. Fastigheterna storlek varierar; de största ligger närmast vattnet. Geologiskt präglas 
området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och för-
utsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Det naturmässigt känsliga läget, strandskyddsbestämmelser, grundvattenförhållanden  m.m. 
gör att stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Strandskydd 100 meter

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

10. MANNADALSUDDEN          (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området består av en större och sju mindre fastigheter med fritidshus som ligger väl samlade. Ing-
en av fastigheterna har direkt kontakt med vattnet. Geologiskt präglas området av berg i dagen el-
ler tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda 
avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Området bör betraktas som färdigbyggt. Den större fastigheten kan möjligen delas, men det 
måste då klart visas att vatten- och avloppsfrågor går att lösa på ett godtagbart sätt.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
* Strandskydd 100 meter

11. NORRBODA      (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Områdets avgränsning är gjord med hänsyn till dokumenterade kulturvärden och naturvärden. 

Norrboda är en genuin skärgårdsby, den nordligaste på Gräsö, med ett välbevarat ålderdomligt 
jordbrukslandskap. Till byn hör två fiskehamnar av vilka Skoga hamn är en av länets största och 
bäst bevarade (se område 11.3). På utmarkerna finns ännu ängar och åkrar som brukas och på 
många platser i skogen finns tydliga spår av slåttermarker. Karaktäristiskt är också det stora antalet 
stengärdesgårdar och odlingsrösen samt björkar som bär spår av lövtäkt. 

Ett stort antal gårdar flyttades ut från bytomten vid laga skiftet 1890-91.  Inom område 11 lig-
ger Östergården, Rönningen, Fräknaruddu och Träsket. I övrigt är området endast obetydligt be-
byggt med några enstaka fritidshus (större bebyggelsesamlingar finns inom områdena 11.1, 11.2 
och 11.3).

Kulturlandskapet tillsammans med skogsområden och havsstränderna i öster ger stora natur- 
och rekreationsvärden. Furudalsträsket och Skevträsket är ganska näringsfattiga sjöar som omges 
av kärrmarker. Tolträsket liknar dessa, men omges av igenväxande betesmark. 
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Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små, särskilt i områdets östra delar och förutsättningarna för enskilda avlopp är min-
dre goda.

Lämplig utveckling

Områdets värde ligger till stor del i att det är obetydligt exploaterat. Stor restriktivitet skall 
därför råda vid bedömning av ny tomtbildning. Den äldre bebyggelsen bör bevaras och inte 
förändras i strid mot kulturvärdena. Ersättnings- och komplementbyggnader måste anpassas 
till miljön. Stor hänsyn måste också tas till landskapsbilden.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Utökat strandskydd enligt beteckningar på karta. I övrigt gäller 100 meter vid havsstränder 

samt kring Furdalsträsket, Skrevträsket och Tolträsket
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18, 82.20
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064, 065 
*  “Ängs- och hagmarker (5)  82-2, 82-4
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 2

11.1  NORRBODA BYCENTRUM       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området utgör en del av område 11, se därför även beskrivningen och texten om lämplig utveck-
ling ovan. 

Dagens Norrboda fick sitt utseende efter laga skiftet som genomfördes 1890-91. Före skiftet 
fanns 29 gårdar i byn. Av dessa flyttades mer än 20 ut från bytomten. Efter skiftet skedde en omfat-
tande ny- och ombyggnadsverksamhet i byn, då också nya vägar drogs fram. Gårdarna i Norrboda 
ligger i södersluttningen av en långsträckt bergsrygg, omgivna av öppna hällbundna marker med 
omväxlande små insprängda åkrar och beteshagar. 

Området omfattar de kvarvarande gårdarna i byn, Norrboda fiskehamn och ett 15-tal senare 
tillkomna fastigheter med fritidshus, spridda över ett stort område. Dessutom finns några äldre 
torp och ett före detta skolhus samt inslag av senare tillkomna bostads- och fritidshus, spridda 
över ett stort område. 

Hela området domineras av tunna jordtäcken eller berg i dagen. Tillgången på grundvatten be-
gränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att den äldre bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas 
mot skadliga förändringar och att hänsyn tas till hela områdets karaktärsdrag. Om någon ny 
bebyggelse skall tillåtas måste först konsekvenserna för den äldre bebyggelsestrukturen och för 
landskapsbilden noggrant studeras. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18 
*  Strandskydd 100 meter
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064 
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 2
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11.2  VÄSTERÄNG         (KARTBLAD  2)      

Befintliga förhållanden
Området utgör en del av område 11, se därför även beskrivningen och texten om lämplig utveck-
ling ovan.

Runt gården Västeräng har ett 20-tal fastigheter med fritidshus bildats. Dessa ligger spridda 
över en ganska stor yta. Fastigheterna har också mycket varierande storlek. Fastigheterna längst i 
väster gränsar till, eller berör delvis, strandskyddat område.

Området domineras av tunna jordtäcken eller berg i dagen. Det finns dock även ett inslag av 
grus i områdets östra del. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Det kan finnas utrymme för enstaka nya tomtplatser i anslutning till befintliga bebyggelse-
grupper. Det är särskilt angeläget att hänsyn tas till det öppna kulturlandskapet och de äldre 
delarna av bebyggelsemiljön. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064 
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 2

11. 3  LÅNGANÄS - SKOGAHAMN       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området innehåller en väl samlad grupp med ca 10 fritidshus. Nordost om denna ligger går-
den Långanäs och ytterligare österut Skogahamn. Skogahamn är Norrbodas östhamn och Gräsös 
största fiskehamn med ett trettiotal byggnader. Den är en av Uppsala läns bäst bevarade sjöbod-
platser.

Marken består av berg i dagen eller tunna moränskikt. Grundvattenmagasinen är sannolikt små 
och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Skogahamn har stora kulturhistoriska och miljömässiga värden och ett särskilt program för  
bevarande av  dess byggnader och struktur borde därför upprättas. Ett sådant skulle kunna 
innefatta en inventering av byggnadernas skick, närmare riktlinjer för förändringar, bidrags-
möjligheter m.m. Innan ett sådant program finns bör inte rivningar eller kompletteringar med 
nya byggnader ske såvida inte en enklare konsekvensutredning visar att åtgärden är acceptabel 
eller nödvändig för att bibehålla områdets karaktär. 

Inom området utanför Skogahamn bedöms det inte finnas utrymme för mer bebyggelse. Möj-
ligen skulle ytterligare en eller två tomtplatser kunna tänkas, men det är angeläget att inte låta 
fritidsbebyggelse komma närmare hamnen. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
* Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
* Strandskydd 100 meter

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 2
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12. GUBBAMOSSA         (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området ligger sydväst om gården Gubbamossa och inrymmer 10 avstyckade fastigheter med fri-
tidshus. Marken utgörs huvudsakligen av berg i dagen eller tunna jordtäcken av lera. Tillgången 
på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda. Omedelbart väster om området omfattas marken av utvidgat strandskydd.

Lämplig utveckling

Området kan ge utrymme för någon enstaka ny tomtplats i anslutning till den befintliga bebyg-
gelsegruppen om vatten- och avloppsfrågan kan lösas.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)   Ös 2

13. TRÄSKET     (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området ligger söder om gården Träsket och inrymmer 9 avstyckade fastigheter med fritidshus. 
Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är san-
nolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. Ett litet parti med grus finns 
i områdets östra del. 

Lämplig utveckling

Området kan ge utrymme för någon enstaka ny tomtplats i anslutning till den befintliga bebyg-
gelsegruppen Området är dock ganska tätbebyggt och det bör därför krävas utredningar om 
vatten- och avloppssituationen i området och eventuellt detaljplan innan nya tomtbildningar 
tillåts. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.

14. SÖDERBODA        (KARTBLAD  2, 7)

Befintliga förhållanden
Områdets avgränsning är gjord med hänsyn till dokumenterade kulturvärden och naturvärden. 

I Söderboda har det äldre odlingslandskapet bevarats i en närmast unik omfattning och kan 
ännu ge en god bild av en skärgårdsbys markanvändning i äldre tider. Landskapet är rikt på trägär-
desgårdar, odlingsrösen, hölador och små, ännu brukade, åkertegar. Även bebyggelsestrukturen är 
välbevarad och på gårdarna finns värdefulla byggnader från 1800-talet. Till byn hör också karak-
täristiska fiskehamnar som berättar om den stora betydelse som fisket haft tidigare.

Det ålderdomliga småbrutna kulturlandskapet kring Söderbodfjärden ger också stora natur-
värden. Området präglas i övrigt av skogslandskap med inslag av ädellövskog, våtmarker, grunda 
vikar och kuststräckor samt ett rikt fågelliv.

Fiskehamnen nordväst om byn låg tidigare (1700-talet) längre in i den vik som fanns då. Rester 
av den hamnen kan spåras än idag.

Söderbodatrakten är obetydligt exploaterad för fritidsbebyggelse. En grupp finns nordost om 
byn, för övrigt finner man bara enstaka tomter, huvudsakligen i bykärnans närhet. Områdets östra 
delar är i stort sett helt opåverkade av fritidshus. 

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små, särskilt i områdets östra delar, och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre 
goda.    
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Lämplig utveckling

Områdets värde ligger till stor del i att det är obetydligt exploaterat. Några enstaka  komplette-
ringsmöjligheter för fritids- eller permanentboende kan finnas i anslutning till befintliga tomt-
områden, men ytterligare spridd bebyggelse bör undvikas och de hittills obebyggda områdena 
bör förbli orörda. Det är särskilt angeläget att hänsyn tas till det öppna kulturlandskapet och 
de äldre bebyggelsemiljöerna.

Jord- och skogsbruket bör så långt möjligt ta hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 
Söderboda bör prioriteras vid fördelning av stöd till landskapsvårdande åtgärder. Den äldre 
bebyggelsen bör bevaras och inte förändras i strid mot kulturvärdena. Ersättnings- och kom-
plementbyggnader måste anpassas till miljön. 

Frågan om Söderbodfjärden och möjligheterna att framledes hålla den öppen för båttrafik kan 
kräva en särskild utredning, innefattande en konsekvensanalys av muddringsåtgärder. Oavsett 
detta bör inriktningen vara att inte tillåta ny bebyggelse eller anläggningar som medför ytterli-
gare belastningar på fjärden i form av utsläpp eller båttrafik.

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18. 
*  Strandskyddet är utvidgat inom stora delar av området enligt kartan. I övrigt gäller 100 meter 

vid kust och fjärdar.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18, 82.20
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064, 065 
*  “Ängs- och hagmarker (5)  82-5, 82-6, 82-7
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 3
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 12, 56 - 58
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8206

14.1  SJÖÄNG       (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området utgör en del av område 14, se därför även beskrivningen och texten om lämplig utveck-
ling ovan. 

Marken är uppstyckad i tomter för i huvudsak fritidsbebyggelse, ca 17 st. Tomternas storlek va-
rierar starkt. Ett parti med grus finns utmed vägen mot fiskehamnen, i övrigt består marken av 
mestadels moräntäcken med inslag av berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyg-
gelsemöjligheterna.  

Lämplig utveckling

Inom området, som ligger omedelbart öster om ett utökat strandskyddsområde, kan det finnas 
utrymme för någon enstaka ny tomtplats i direkt anslutning till befintlig bebyggelsegrupp. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  065 
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 3 
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14.2  SÖDERBODA BYKÄRNA         (KARTBLAD  2)

Befintliga förhållanden
Området utgör en del av område 14, se därför även beskrivningen och texten om lämplig utveck-
ling ovan.  

Söderboda by har kvar sin bebyggelsestruktur från 1700-talet. Vid laga skiftet, som genomför-
des 1869, bestod byn av 14 gårdar vara endast tre flyttades ut. I slutet av 1800-talet fick landsvägen 
en ny sträckning genom byn och det äldre vägnätet är därför bevarat oförändrat. Förutom går-
darna inrymmer området ett antal äldre torp och ett före detta skolhus samt inslag av senare till-
komna bostads- och fritidshus. I bykärnan finns också en stor del av den bäst bevarade hagmar-
ken i Söderboda.  

Lämplig utveckling

Det är angeläget att den äldre bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas 
mot skadliga förändringar och att hänsyn tas till hela områdets karaktärsdrag. Vid prövning av 
ny bebyggelse måste konsekvenserna för den äldre bebyggelsestrukturen och för landskapsbil-
den noggrant studeras. 

Sammanfattning av bestämmelser, riksintressen m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18. 
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.18
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  064, 065
*  “Ängs- och hagmarker (5)  82-6
*  “Jord och järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 3

15. VÄSTER-MÖRTARÖVIKEN    (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
I området finns 16 fastigheter med fritidshus. Av dessa är 4 strandtomter och ytterligare 4 ligger i 
nära anslutning till Väster-Mörtaröviken. Flertalet fastigheter är stora (mer än 5000 kvadratme-
ter). Inre delen av Väster-Mörtaröviken omges av sandiga eller grusiga marker bevuxna med gles 
tallskog. Närmast stranden finns ett öppet parti som har ett särskilt värde som utflyktsmål och 
som utnyttjas för bad. Övriga marker består av tunna jordlager morän eller lera med inslag av berg 
i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna. 

Lämplig utveckling

Särskilt angeläget är det att inte belasta viken med förorenande utsläpp. Då det dessutom råder 
strandskydd kan nya tomtplatser i områdets västra del knappast komma ifråga. En förtätning 
inom befintliga tomtplatser skulle möjligen kunna diskuteras om man kan finna en godtagbar 
vatten- och avloppslösning för hela det strandnära området. Frågan bör i så fall lösas genom 
upprättande av detaljplan.

I områdets östra del kan det finnas utrymme för enstaka nya tomtplatser i anslutning till den 
befintliga bebyggelsegruppen. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd delvis utökat, i övrigt 100 meter
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument      område nr 
*  Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (3)   82.21
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16. VÄSTER-MÖRTARÖ - ROSENDAL       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
I området ligger gården Väster-Mörtarö samt två torp: Lilläng och Rosendal. Därutöver finns 18 
fastigheter med fritidshus av senare datum. Längs huvudvägen finns ett stråk med grus. I övrigt 
förekommer morän, lera och berg i dagen. En del av området är öppen jordbruksmark. Tillgången 
på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna. 

Lämplig utveckling

Det kan finnas utrymme för enstaka nya tomtplatser i anslutning till befintliga bebyggelsegrup-
per. Hänsyn bör särskilt tas till det öppna kulturlandskapet och de äldre bebyggelsemiljöerna. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.  

17. NYBYGGET        (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Längst i väster ligger gården Nybygget. I övrigt innehåller området ytterligare en gård samt  fri-
tidsbebyggelse i mindre grupper, totalt 15 fastigheter. En del av området är öppen jordbruksmark 
och jordarterna växlar mellan lera, morän och grus. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och 
förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Det kan finnas utrymme för enstaka nya tomtplatser i anslutning till befintliga bebyggelse-
grupper. Man måste särskilt beakta att Öster-Mörtarö öster om det aktuella området är hårt 
exploaterat för fritidsbebyggelse samt ta särskild hänsyn till det öppna kulturlandskapet och de 
äldre delarna av bebyggelsemiljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18. 

18. MÖRTARÖFJÄRDEN         (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området består i västra delen av 14 fastigheter för fritidshus. I östra delen finns ytterligare ett en-
staka fritidshus samt ett par värdefulla hagar och havsstrandängar. Marken består av tunna jord-
täcken av lera eller morän samt delvis berg i dagen. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och 
förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Området ligger naturmässigt känsligt invid vattnet på Gräsös östra sida. Risken för brist på bra 
grundvatten kan antas vara ganska stor och det finns dåliga förutsättningar för att anordna 
avloppsanläggningar. Området har dessutom redan en ganska tät exploatering och något ut-
rymme för nya tomtplatser torde därför inte finnas. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter
*  Samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18 
*  “Ekologiskt känsliga områden” (4)  063 
*  “Ängs- och hagmarker (5)  82-009 



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

50 51

19. KOVIK       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Kring gården Kovik har 12 fastigheter styckats av för fritidshus. Öster om bebyggelsen finns öppen 
hagmark och en havsstrandäng. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäck-
en. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre 
goda.

Lämplig utveckling

Området ligger naturmässigt känsligt invid vattnet på Gräsös östra sida. Risken för brist på bra 
grundvatten kan antas vara ganska stor och det finns dåliga förutsättningar för att anordna 
avloppsanläggningar. Stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Utvidgat strandskydd 

20. MÅRTENSBODA      (KARTBLAD 7)

Befintliga förhållanden
Området ligger söder om gården Mårtensboda. Det är till stor del bebyggt med fritidshus. Från 
äldre tider finns ett torp (Baklä). Totalt finns det drygt 30 tomtplatser i området. Fastigheternas 
storlek och bebyggelsens täthet varierar, från en ganska kompakt bebyggelse i områdets centrala 
del till en mera spridd struktur i norra och södra delarna. Sex hus ligger så att stranden är privati-
serad. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Utanför strandskyddet kan det finnas utrymme för någon enstaka ny tomtplats i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper. Behovet av båtplatser kan behöva utredas innan bebyggelse 
förändras. Ytterligare bryggor och båthus bör inte anläggas vid strandlinjen om det inte gäller 
en samlad lösning på en lämplig plats.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  En tall är naturminne enligt beslut 28 februari 1958
*  Samlad bebyggelse i områdets centrala del. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.23

21. KLOCKARBODA      (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Byn Klockarboda bestod vid 1990-talets början av tre gårdar, några torp samt ett skolhus. Efter-
hand har byn kompletterats med fritidsbebyggelse i en varierad struktur med såväl tätare som 
mera spridd bebyggelse. Totalt innehåller området ca 30 tomtplatser, varav några är permanent 
bebodda. Ett fritidshus ligger så att det har egen strandtomt.

Odlingslandskapet vid Klockarboda har en småbruten skärgårdskaraktär. Ner mot havet finns 
en mycket vacker och säregen hage med omväxlande klippor och fuktsvackor. Av särskilt värde är 
också en badplats vid Storsand. 

Området är bergigt med endast små inslag av tunna jordlager. Tillgången på grundvatten be-
gränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.
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Lämplig utveckling

Utanför strandskyddet kan det finnas utrymme för någon enstaka ny tomtplats i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper. Det är angeläget att ny bebyggelse placeras och utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till områdets karaktär. Särskilt måste odlingslandskapet 
med dess hagmarker beaktas. Behovet av båtplatser kan också behöva utredas innan bebyggelse 
förändras. Ytterligare bryggor och båthus bör inte anläggas vid strandlinjen om det inte gäller 
en samlad lösning på en lämplig plats.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-011

22. KÄLLÄNGSGÄRDEN        (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området ligger i anslutning till Kallbodfjärden söder om Kallboda gård och norr om torpet Kall-
vik. I övrigt består omgivningarna av vidsträckta skogsmarker som är opåverkade av bebyggelse . 
Det aktuella, mindre området är bebyggt med 8 fritidshus på relativt små fastigheter och ett hus på 
en större fastighet. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvat-
tenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Området ligger naturmässigt känsligt invid vattnet på Gräsös östra sida. Det är till stor del 
dessutom redan tätbebyggt och lämpar sig inte för ytterligare tomtbildningar. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.24
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  062 

23. TRÄSK VÄSTER OM FREBBENBO         (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
Området består av ett extremrikkärr och en skogsbevuxen skvattram-tallmosse, omgivna av 
sumpskog med stort lövinslag. 

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring träsket. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.1
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  099 
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24. FREBBENBO       (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
I Frebbenbo finns en av Uppsala läns bäst bevarade gästgivargårdar invid en äldre bevarad sträck-
ning av den gamla landsvägen mellan Lövsta och Forsmark. Byn har också ett mycket välbevarat 
och ålderdomligt odlingslandskap. Söder om byn ligger ett gravfält och öster om byn en enstaka 
rektangulär stensättning. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att den äldre bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas 
mot åtgärder som skadar dess genuina karaktär och att eventuell ny bebyggelse placeras och 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till odlingslandskapet och det äldre bebyg-
gelsemönstret. Av stor betydelse är också att odlingslandskapet hålls öppet och att stenmurar 
underhålls. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 6

25. SKOGSVRETEN       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer ett drygt 15-tal fritidshusfastigheter samt äldre torp (Skogsvreten och Vik-
sund). Tomterna når inte ned till strandlinjen. Marken består till större delen av berg i dagen eller 
tunna jordtäcken av lera eller morän. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjlighe-
terna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Om någon förtätning i området skall kunna godtas måste det klart visas att vattenförsörjning 
kan ordnas utan att befintliga brunnar påverkas negativt och att enskild avloppsanläggning kan 
utföras utan olägenheter för omgivningen. .

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

26. DJURSTEN         (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området innehåller 9 fritidshusfastigheter söder om Djurstens fyrplats. Geologiskt präglas områ-
det av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsätt-
ningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Om någon förtätning i området skall kunna godtas måste det klart visas att vattenförsörjning 
kan ordnas utan att befintliga brunnar påverkas negativt och att enskild avloppsanläggning kan 
utföras utan olägenheter för omgivningen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18. 
*  Strandskydd 100 meter. 
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27. LÅNGVIKEN - MAS-ERSUDDEN       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området omfattar bland annat mindre grupperingar av fritidsbebyggelse norr och söder om 
Långviken samt torpet Björknäs, totalt drygt 30 tomtplatser. Tomterna når inte ned till strandlin-
jen. Vid inre norra delen av Långviken finns en värdefull strandäng  och södra delen av Mas-Er-
sudden upptas av en karg och klippig hage. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna 
jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda.

Lämplig utveckling

Utanför strandskyddet kan det finnas utrymme för någon enstaka ny tomtplats i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper. Det är angeläget att ny bebyggelse placeras och utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till områdets karaktär. Särskilt måste landskapet med dess 
ängs- och hagmarker beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  och ingår delvis i riksintresset 

Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.
* Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-013, 82-015

28. SVARTBÄCK - NORDANGÄRDE - ÖSTERBYN      (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området inringar Österby- och Västerbyfjärden samt kringliggande bebyggelse och strandområ-
den. De grunda fjärdarna har en frodig vegetation med kransalger som dominerande inslag och är 
sannolikt värdefulla områden för reproduktion och uppväxt av fisk. Bitvis är fjärdarna dock nega-
tivt påverkade av båttrafik.

Bebyggelse runt fjärdarna förekommer både i grupper och mera spridd.  Huvuddelen av bebyg-
gelsen består av fritidshus, men det finns också hus som används för fast boende samt gården Oxs-
ten. Totalt finns det ett tiotal strandtomter, de flesta kring inre delen av Österbyfjärden. I Svartbäck 
har en byggnadsfirma sina lokaler och även försäljning av byggnadsmaterial. Området anknyter i 
sin södra del till värdefulla kulturmiljöer, jämför område 30.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Med bebyggelsen följer ofta ett behov av båtplatser och sådana förekommer på många ställen i 
fjärdarna. Framförallt Österbyfjärden trafikeras också av enstaka fiskebåtar som av tradition till-
hört landsbygdsnäringen och för vilka det finns ett antal båthus. En gemensam hamn för småbåtar 
planeras i inre delen av Österbyfjärden.

Lämplig utveckling

Inriktningen bör vara att området inte upplåtes för sådan ny bebyggelse eller andra åtgärder 
som medför att fjärdarna utsätts för ytterligare negativ påverkan genom t. ex. avloppsutsläpp, 
båttrafik eller behov av muddring. Skälet till detta är att grunda vikar generellt sett är värdefulla 
och känsliga miljöer och att särskilt Österbyfjärden befunnits vara skyddsvärd. Att ersätta ett 
antal av de nuvarande mindre bryggorna med en gemensam hamnanläggning kan vara posi-
tivt för Österbyfjärdens kvaliteter under förutsättning att fjärden inte belastas av totalt sett fler 
båtar än idag.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd utökat enligt karta, i övrigt 100 meter.
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*  Områdena väster om Västerbyfjärden och kring Österbyfjärdens inre del innehåller samlad be-
byggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 5
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 15, 26, 58-59

29. NÖTSVEDEN       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området innehåller såväl äldre jordbruksbebyggelse som senare tiders fritidshus i en gles struk-
tur. Marken består till stor del av grus med inslag av berg i dagen. Grundvattenmagasinen är san-
nolikt små. 

Lämplig utveckling

Området synes vara lämpligt för viss komplettering av bebyggelsen. Det är särskilt angeläget 
att ny bebyggelse placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till områdets 
karaktär.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

30. VÄSTERBYN - ÖSTERBYN     (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området är, tillsammans med område 32 och Gräsö gård (inom naturreservat) av central bety-
delse för Gräsös historia. Inom Västerbyn och Österbyn finns ett värdefullt ålderdomligt odlings-
landskap med välbevarade ängs- och hagmarker som bevarat sin odlingsstruktur från tiden före 
storskiftets genomförande på 1700-talet.  Området innehåller bebyggelse i form av äldre gårdar 
tillhörande Västerbyn och Österbyn men även en del fritids- och permanentbostadshus, spridda 
och i mindre grupper, som har tillkommit under senare delen av 1900-talet. En idrottsplats finns 
i områdets västra del.

Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är 
sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. I norra delen av områ-
det, öster om allmänna vägen, finns ett område med grus. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att bibehålla de historiska miljöerna och det öppna landskapet. Området bör 
därför ha hög prioritet när det gäller tilldelning av bidrag för landskapsvård. Det är också vik-
tigt att den äldre bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas mot skadliga 
förändringar. Ny bebyggelse bör inte tillkomma utan ingående studier av konsekvenserna för 
kulturmiljön och landskapsbilden. 

Området innehåller också utvecklingsbara delar. Det torde till exempel vara möjligt att låta 
enstaka nya byggnader utgöra kompletteringar till de bebyggelsegrupper som tillkommit un-
der senare decennier, men framförallt måste då vattentillgångar och avloppslösningar ägnas 
särskild uppmärksamhet. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd delvis utökat enlig karta, i övrigt 100 meter.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000.
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.50
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-16, 17, 18
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 5
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8207

31. DEL AV VÄSTERBYN       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området består av drygt 20 fastigheter som huvudsakligen används för fritidsboende. Fastig-

heterna är av varierande storlek och området har en ganska spridd struktur. Tre tomtplatser har 
egen strand. Marken består till stor del av berg i dagen eller tunna jordtäcken av lera eller morän. 
Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre 
goda.

Lämplig utveckling

Viss komplettering av bebyggelsen utanför strandskyddat område kan vara tänkbar och genom 
att området ligger nära färjeläget kan även permanent bosättning vara lämplig. Innan nya hus 
lokaliseras till området eller större tillbyggnader utförs är det dock framförallt nödvändigt att 
närmare utreda hur vatten- och avloppsfrågor skall lösas. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter. 
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

32. GRÄSÖ “CENTRUM”       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området omfattar bebyggelse på ömse sidor om väg 1183 och sträcker sig ned till Öregrundsgre-
pen. Här finns Gräsö kyrka från 1600-talet, skola, butik och färjeläget med anslutning till Öre-
grund. Bostadsbebyggelsen består av såväl flerbostadshus som småhus för fritids- och perma-
nentboende. Området är relativt tätt bebyggt och delvis försörjt med kommunala vatten- och 
avloppsledningar. Öster om området finns ett naturreservat som bland annat innefattar Gräsö 
gård och ett gravfält i nära anslutning till kyrkan. Gravfältet är det enda på ön och det visar på en 
bebyggelsekontinuitet från förhistorisk tid. 

Lämplig utveckling

Området lämpar sig för komplettering och utveckling av bebyggelsen och för permanent bo-
sättning. Större förändringar som är av väsentlig betydelse för sanitära förhållanden och för 
trafikföringen bör dock prövas genom upprättande av detaljplan, varvid möjligheterna till 
utbyggnad av det kommunala va-ledningsnätet särskilt bör utredas. Det är också viktigt att 
förhållandena för trafiken till och från färjan inte försämras. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  och ingår delvis i riksintresset 

Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Byggnadsförbud inom område kring  kyrka enligt länsstyrelsens i Stockholms län beslut  den 20 

november 1968. Förordnandet delvis upphävt genom beslut hos länsstyrelsen i Uppsala län den 
18 juni 1982, 10 april l990 och den 2 mars 1992.

*  I området finns detaljplanerna D5.69 och D5.76
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

56 57

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 5

33. MUSKARGRUND - MALMEN - VÄSTERLUND      (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området ligger på Gräsös östra sida och innehåller en tämligen gles bebyggelsesamling. Totalt 
finns det ett 30-tal avstyckade fritidsfastigheter av varierande storlek samt ett par tomtplatser som 
ligger på en större fastighet. De avstyckade fastigheterna når inte ned till strandlinjen. Vattnet ut-
anför området är grunt. Marken består till stor del av berg i dagen eller tunna jordtäcken av lera 
eller morän. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenma-
gasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Med hänsyn till det naturmässigt känsliga läget, brist på grundvatten och dåliga förutsätt-
ningar för att anordna avloppsanläggningar skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny 
tomtbildning. Behovet av båtplatser är ytterligare en begränsande faktor.  Ytterligare bryggor 
och båthus bör inte anläggas vid strandlinjen om det inte gäller en samlad lösning på en lämp-
lig plats..

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-19

34. TRÄSK SYDVÄST OM BERKINGE       (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
Träsket är ett litet öppet myrkomplex bestående av ett topogent kärr, en svagt välvd mosse och en 
sumpskog. En orörd mångformig myrmark med höga naturvärden.

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.27
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  097
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 163

35. BERKINGE        (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
Berkinge är en mindre bruksmiljö med hyttlämning och välbevarad herrgård från mitten av 1700-
talet. I området finns också äldre ekonomibyggnader, arbetarbostäder samt välbevarade skogsar-
betarbostäder från 1950-talet, som berättar om den nya näring som tog över efter järnhanteringen. 
Runt byn finns flera sedan länge övergivna hagar, men också en hage i norra delen av bruksmiljön 
som fortfarande är hävdad och rik på växtarter.

Genom privata initiativ har Berkingedammen under senare år åter vattenfyllts och markägaren 
har planer på att utveckla området för turism.
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Lämplig utveckling

Det är angeläget att den äldre bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas 
mot skadliga förändringar och att eventuell ny bebyggelse placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till miljön. 

Det bör vara möjligt att förena ett bevarande av själva bruksmiljön med en utveckling av natur-
inriktad turistverksamhet och övernattningsmöjligheter i form av campingplats och mindre 
stugbyar. Sådana anläggningar bör lokaliseras med ett lämpligt respektavstånd till den äldre 
bruksmiljön. Befintlig bebyggelse används redan idag för servering och konferenser m.m. och 
sådan användning av äldre byggnader bör vara möjlig om byggnadernas karaktärsdrag bevaras.  
Likaså bör kompletteringar kunna medges om hänsyn tas till kulturvärdena.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Gålarmoraån. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  101
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-40
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 9

36. FUKTÄNG SÖDER OM ÄLGMOSSEN     (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
Objektet utgörs av en beteshävdad fuktäng, helt omgiven av åkermark.

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.29
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  102

37. HYTTMYREN      (KARTBLAD  4)

Befintliga förhållanden
En intressant hyttlämning som utgör ett värdefullt minne från det äldsta skedet i områdets järn-
historiska utveckling.

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt. Lämningen är skyddad enligt kulturmin-
neslagen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 38

38.  NORRBY     (KARTBLAD  5)

Befintliga förhållanden
Norrby har en bevarad äldre bebyggelsestruktur och tätt liggande gårdar med många äldre bygg-
nader. En av gårdarna (Norrby 9:1) har kvar sin ålderdomliga kringbyggda form med portlider 
mot bygatan. Kring byn finns ett intressant odlings- och beteslandskap med lövträdsrika holmar 
och brynpartier samt ett omfattande system av trägärdsgårdar. Inom området finns också flera in-
tressanta bebyggelselämningar och en varggrop. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas så att särskild hänsyn tas till bebyggelsens och odlingslandskapets 
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karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.30
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 67

39. FÅGELFJÄRDEN       (KARTBLAD  5)

Befintliga förhållanden
Fågelfjärden är en näringsfattig, sänkt sjö som till större delen är täckt av bladvass- och sävvegeta-
tion och som omges av våtmark. Området utgör en utmärkt fågellokal. 

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring fjärden och Länsjöån. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  122

40. JOHANNISFORS       (KARTBLAD  5)

Befintliga förhållanden
Johannisfors har haft en livlig industri, bland annat smide, sågverk, sulfatfabrik och kopparverk. 
Området inrymmer flera bebyggelselämningar och kvarstående byggnader som minner om det-
ta. Här finns också välbevarad bostadsbebyggelse, en intressant stenladugård och en stenvalvsbro 
som är en de bäst bevarade i länet. 

Johannisfors ligger i anslutning till Forsmarksåns mynningsområde där det finns lundmiljöer, 
gamla slåttermarker och sankängar. Fågellivet är rikt. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att bebyggelsen med särskilda kulturvärden bevaras och skyddas mot skadliga 
förändringar och att eventuell ny bebyggelse placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till  områdets karaktär.  Likaså att stenvalvsbron underhålls och att området runt 
bron hålls öppet. Området lämpar sig för en rastplats i anslutning till bron.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Forsmarksån.
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Bron är skyddad enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.12
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  107
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 8

41. GLUPUDDEN      (KARTBLAD  6)

Befintliga förhållanden
Området ligger norr om ett torp. Här finns örtrika och lundartade betesmarker, enbackar, hag-
marker och ängar, hällmarkstallskog och varierande stränder.
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Lämplig utveckling

Området bör bibehållas i sitt nuvarande tillstånd så långt det är möjligt och inte utsättas för 
några byggnadsåtgärder. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.43

42. LADSKÄR OCH SKATUDDEN       (KARTBLAD  6)

Befintliga förhållanden
Områdena ligger i nära anslutning till det större fritidshusområdet på Stenskär, men saknar de-
taljplan. Ladskärsområdet inrymmer torpet Laduskäret samt nio avstyckade fastigheter med fri-
tidshus. Vid Skatudden finns 11 fritidshustomter. Bebyggelsen ligger mestadels på morän, men det 
förekommer även berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Områdena är redan tämligen tätbebyggda och det torde inte vara möjligt att medge nya tomt-
bildningar, såvida det inte är helt klarlagt att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett tillfreds-
ställande sätt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

43. OMRÅDE SÖDER OM STENSKÄR         (KARTBLAD  6, 13)

Befintliga förhållanden
Området består av skogs-, myr- och odlingsmarker mellan Stenfjärden och väg 1100. Det är opå-
verkat av bebyggelse förutom den som finns vid gårdarna Ruddun och Grosvedden samt ett fåtal 
stugor öster om Grosvedden och vid Kallviken i områdets nordöstra del. Skogen är örtrik och det 
finns inslag av mindre åkerpartier. Större myrområden finns främst vid Björnholmsmossarna och 
vid Stenfjärden. Vid åutloppet i södra Kallviken ligger en örtrik strandäng som österut övergår i 
sandstränder av dyntyp och i en udde  med Stenstränder. Här växer flera ovanlig arter. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter kring Guvikssjön och Stenfjärden. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.40, 41, 42, 44
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  111
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-88

44. AVSTYCKNINGAR FRÅN SUND 13:1         (KARTBLAD  6)

Befintliga förhållanden
Området ligger sydost om Stenskär i direkt anslutning till planlagda fritidshusområden men sak-
nar detaljplan. Det består av 10 likartade och väl samlade fastigheter. Geologiskt präglas området 
av berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsätt-
ningarna för enskilda avlopp är mindre goda.
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Lämplig utveckling

Området är redan tätbebyggt och det bedöms inte finnas utrymme för några nya tomtbild-
ningar.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  En mindre del av området berörs av strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

45. VALUDDEN       (KARTBLAD  6)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer ett 30-tal avstyckade enheter för fritidsbebyggelse. De flesta av fastigheterna 
är mycket stora (mer än en hektar). Flertalet har också direkt kontakt med vattnet. Marken består 
till stor del av berg i dagen eller tunna jordtäcken av morän. Tillgången på grundvatten begränsar 
bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Eftersom området redan är exploaterat, fast glest, skulle det kunna vara lämpligt för förtätning 
av bebyggelsen. Detta förutsätter dock en lösning på vatten- och avloppsfrågor som tillgodoser 
hela områdets behov. Innan denna fråga är närmare utredd skall stor restriktivitet råda vid 
bedömning av ny tomtbildning. Lämpligen borde även en detaljplan upprättas om det uppstår 
önskemål om förändringar.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-89

46. OMRÅDE SÖDER OM VALUDDEN      (KARTBLAD  6)

Befintliga förhållanden
Vid Kolskärsviken finns havtornsbevuxna strandängar och vassbälten. Här finns också en havs-
strandäng  och en hage som delvis har en hävdgynnad vegetation kvar, trots att bete har upphört 
för länge sedan, samt ett agkärr.  Omkringliggande skog är varierande med tallskog, äldre gran-
skog och kärrdråg med blandskog. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella an-
dra åtgärder i miljön. En positiv åtgärd vore dock hävd av ängs- och hagmarker.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.45, 82.46
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-89 

47. SKINNÄSVIKEN        (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Strandområdet mellan Öregrund och Skinnäsviken består främst av exponerade klippstränder 
med mindre strandängar i skyddade lägen. Vid flera av strandängarna mynnar vattendrag och ve-
getationen är här mycket rik. I Skinnäsvikens södra del är stränderna flacka. I övrigt finns ängs-
granskog och lundartade partier samt ett fåtal spridda fritidshus i området. 
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Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.47, 82.48

48. BOLKASTRAND        (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
I området finns 13 fastigheter för fritidsbebyggelse, varav några är obebyggda. Fyra fastigheter har 
egen strand. Marken består av berg i dagen eller tunna jordtäcken av morän. Tillgången på grund-
vatten begränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre 
goda. 

Lämplig utveckling

De obebyggda fastigheterna bör kunna användas för fritidshus och ytterligare någon enstaka 
komplettering kan vara tänkbar under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på 
ett godtagbart sätt. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter.
* Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

49. SVARVARUDDEN         (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
I området finns 15 fastigheter för fritidshus i mindre grupper. Strandremsan är allmänt tillgänglig. 
Marken består till av berg i dagen eller tunna jordtäcken av morän. Stränderna domineras av klip-
por med stora naturvärden och området ligger så nära Öregrund att det har en särskild betydelse 
som allmänt rekreationsområde. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna 
och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

I området finns ett fåtal “luckor” som i något enstaka fall skulle kunna användas för komplette-
rande bebyggelse under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på ett godtagbart 
sätt och att framkomligheten för allmänheten inte försvåras.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.48

50. HUMMELFJÄRDARNA       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Hummelfjärdarna är exempel på havsvikar som avsnörts genom landhöjningen. Omgivningarna 
består av hällmarksskog med inslag av rikare partier i låglänta delar. I anslutning till väg 1100 finns 
en serie örtrika torrbackar. Strandområdet ligger i direkt anslutning till Tallparken i Öregrund och 
har ett särskilt värde för rekreation. 

I områdets södra del finns också en skjutbana och några enstaka bostadshus.
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Lämplig utveckling

Så länge skjutbanan finns kvar i området bör ny bostads- eller fritidsbebyggelse inte tillkomma. 
Möjligen kan arbetslokaler diskuteras i anslutning till väg 1100. Naturvärdena och särskilt 
strandområdets rekreationsvärde måste beaktas.  Dammluckor i anslutning till Hummelfjär-
darna bör uppmärksammas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter vid havet och kring Inre och Yttre Hummelfjärden. 
*  Allmän väg nr 1100. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.48, 82.49
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  145
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-89 

51. SUNNANÖFJÄRDEN      (KARTBLAD  14)

Befintliga förhållanden
Sunnanöfjärden är omgiven av bebyggelse och hyser ett stort antal båtplatser, även i vikens inner-
sta del. Den är således i ganska hög grad utsatt för mänsklig påverkan. 

Lämplig utveckling

Det finns ett behov av ytterligare utredningar beträffande fjärdens framtida användning, orga-
nisation av båtplatser m.m. Innan dess bör stor försiktighet iakttas beträffande åtgärder som 
kan öka belastningen på fjärden. Det samma gäller muddringar m.m.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  146
*  “Sunnanöfjärden” (8) 

52. KULLBÅDASTRAND        (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer ca 30 fastigheter med fritidshus. Tomterna är medelstora och ligger väl samla-
de i två grupper, söder och norr om landsvägen. Bebyggelsen är omgiven av naturreservat. Strand-
området är, frånsett en mindre passage, helt ianspråktaget för enskilda tomter. Marken består av 
tunna moränlager och berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheter-
na och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Det bedöms inte finnas något utrymme för ytterligare tomtbildningar. Även när det gäller 
kompletteringsåtgärder inom befintliga tomtplatser (tillbyggnader, gäststugor) bör områdets 
täthet och markförhållandena iakttas så att  sanitära problem inte uppstår. Om större föränd-
ringar önskas bör detaljplan och  va-utredning upprättas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  
*  Strandskydd 100 meter 
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.  
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53. BJÖRKLUNDA       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
Området innehåller ett mindre antal spridda fritidshus på fastigheter av varierande storlek. Bebyg-
gelsen är omgiven av naturreservat. Ett ganska stort strandområde är tillgängligt för allmänheten. 
Marken består av tunna moränlager och berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyg-
gelsemöjligheterna och förutsättningarna för avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Viss kompletterande bebyggelse kan vara möjlig norr om landsvägen under förutsättning att 
vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett tillfredsställande sätt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

54. KULLBÅDAN       (KARTBLAD  7)

Befintliga förhållanden
På Kullbådan och Domarskäret finns sju avstyckade fastigheter med fritidshus samt ytterligare en 
fasighet som inte är bebyggd. Samtliga fastigheter har strandkontakt. Kullbådan har också en forn-
lämning i form av en f.d. tullplats. Marken består huvudsakligen av berg i dagen samt ett mindre 
moräntäckt område. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsätt-
ningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

På grund av strandskyddsbestämmelserna och reglerna i 4 kap. 4 § miljöbalken får inte ytterli-
gare mark tas i anspråk för bebyggelse. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter  

55. SKÅRSUND       (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Området omfattar inre delen av Kullbådviken, ett par områden med fritidshus samt en hagmark 
tillhörande Nyhem. Bebyggelsen omfattar ett 15-tal fritidshus. Markförhållandena varierar; lera, 
grus, morän och berg i dagen förekommer. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöj-
ligheterna. 

Kullbådvikens inre del, Skårsund, är mycket grund med mjuka sediment. Vattnet i viken har låg 
näringshalt, vilket indikerar ett gott utbyte med vattnet utanför (Gräsörännan). Viken hyser kran-
salger, men har påverkats av muddrade rännor som går till en båtbrygga och ett båthus. Området 
är troligen ändå en viktig reproduktionslokal för fisk.

I området fanns bland annat under järnåldern ett sund som förband en innerfjärd med havet 
västerut. Detta sund innehåller lämningar efter vad som anses ha varit grunder till stenkistor. Se 
“Upplev Gräsön”, sid 67 (14).

Lämplig utveckling

Med hänsyn till vikens känslighet och dåliga förutsättningar att ordna fler båtplatser skall stor 
restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  och ingår delvis i riksintresset 

Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.
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*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 
Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-22
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 27, 64-65
*  “Upplev Gräsön” (14)  sid. 67

56. ROSTEN - GJUSBÅDAN         (KARTBLAD  8)

Befintliga förhållanden
Inom området finns ett par äldre torp samt 20-tal fritidshus på fastigheter av varierande storlek. 
Marken består av berg i dagen eller tunna jordtäcken av morän eller lera. Grundvattenmagasinen 
är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Högklykefjärden är, med undantag av det muddrade mynningsområdet, en i stort sett opåver-
kad fjärd. Vegetationen och bottnarnas utveckling i fjärden får betraktas som naturlig, varför fjär-
den har mycket höga naturvärden.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till det naturmässigt känsliga läget och markens förutsättningar bör det visas åter-
hållsamhet när det gäller bebyggelsens utveckling och stor restriktivitet skall råda vid bedöm-
ning av ny tomtbildning

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.52
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  148
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 15, 60-61

57. DJÄKNEVARPSFJÄRDEN - HÄGGVIKEN        (KARTBLAD  8)

Befintliga förhållanden
Inom området finns ett 10-tal fritidshus på fastigheter av varierande storlek. Söder om området 
ligger gården Svepholmen. Marken består av berg i dagen eller tunna jordtäcken av morän eller 
lera. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är min-
dre goda. I inre delen av Djäknevarpsfjärden finns en värdefull havsstrandäng. 

Lämplig utveckling

Med hänsyn till det naturmässigt känsliga läget och markens förutsättningar bör det visas åter-
hållsamhet när det gäller bebyggelsens utveckling och stor restriktivitet skall råda vid bedöm-
ning av ny tomtbildning

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  148
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-23
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58. LILLA RISTEN      (KARTBLAD  8)

Befintliga förhållanden
På Lilla Risten finns ett mycket välbevarat äldre odlingslandskap med hela ägoslagsstrukturen in-
takt och värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Bebyggelsen består av två gårdar som 
sammanslogs till en enhet i början av 1900-talet samt ett par fritidsbostäder.

En vik på Gammelboörarna har undersökts med avseende på kransalger och vattnets närings-
halt, se dokumentförteckning nedan.

Lämplig utveckling

Det är av stor betydelse att det äldre odlingslandskapet hålls öppet och hävdas på traditionellt 
sätt. Området bör därför prioriteras högt vid fördelning av eventuella bidrag för landskaps-
vård.

Bebyggelsen bör bevaras och skyddas mot förändringar som skadar dess genuina karaktär. 
Stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning. Undantag kan göras för någon 
enstaka byggnad som direkt gynnar odlingslandskapets hävd och som särskilt anpassas till be-
byggelsens nuvarande karaktär. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd utökat enligt karta. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  148
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 69
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 68
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Gräsö

59. LÖNNHOLMEN - SUNDSÄNG - VARGSKÄR      (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Den första bebyggelsen i området utgjordes av torp under Gräsö gård. Dessa frisåldes 1927 och ut-
vecklades till småjordbruk. På gårdarna finns fortfarande mycket välbevarade byggnader. Särskilt 
Vargskär är ett fint exempel på ett mindre skärgårdshemman så som det kunde se ut vid 1900-ta-
lets början. Området inrymmer också en skolbyggnad vid Sundsäng som har fått behålla sitt ur-
sprungliga utseende samt några få fritidshus. 

Området präglas i övrigt av ett välbevarat och ålderdomligt odlingslandskap. Odlingslandska-
pet vid Lönnholmen hör till det bäst bevarade på Gräsö och sannolikt i hela Uppsala län. Här finns 
också ett rikt fågelliv..

Lämplig utveckling

Det är av stor betydelse att det äldre odlingslandskapet hålls öppet och hävdas på traditionellt 
sätt. Området bör därför prioriteras högt vid fördelning av eventuella bidrag för landskaps-
vård.

Bebyggelsen bör bevaras och skyddas mot förändringar som skadar dess genuina karaktär. 
Stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning. Undantag kan göras för någon 
enstaka byggnad som direkt gynnar odlingslandskapets hävd och som särskilt anpassas till be-
byggelsens nuvarande karaktär. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd delvis utökat enligt karta, i övrigt 100 meter.
*  Eriksdal - Lönnholmen  och Sundsäng ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarande-

områden - Natura 2000.
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  148
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-24
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 35
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Gräsö
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8204

60. LÖVLUND         (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Området består av en grupp med nio fastigheter för fritidshus, varav två är obebyggda enligt eko-
nomiska kartan, samt mindre områden som undantagits vid avstyckning. Lera och morän över-
lagrar berggrunden. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.  

Lämplig utveckling

De obebyggda fastigheterna bör kunna användas för fritidshus och ytterligare någon enstaka 
komplettering kan vara tänkbar under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på 
ett godtagbart sätt. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9), ingår i riksintresset Rn 18.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18

61. BENGTSÄNG       (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Området ligger söder om gården Vargskär och inrymmer 7 fastigheter för fritidshus samt ytter-
ligare fastighet med bostadshus och anläggningar för tidigare såg- och varvsverksamhet. Marken 
består av berg i dagen eller tunna jordtäcken av lera eller morän. Tillgången på grundvatten be-
gränsar bebyggelsemöjligheterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.  

Lämplig utveckling

Med hänsyn till det naturmässigt känsliga läget, brist på grundvatten och dåliga förutsättningar 
för att anordna avloppsanläggningar bör det visas återhållsamhet när det gäller bebyggelsens 
utveckling och stor restriktivitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9)  , ingår i riksintresset Rn 18
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  148 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 35

62. SKÅLLBO     (KARTBLAD  11)

Befintliga förhållanden
Skållbo utgör en välbevarad skogsby med oförändrad bebyggelsestruktur sedan början av 1800-
talet. På gårdarna finns flera timrade byggnader från 1800-talet. Odlingsmarkerna öppnar sig som 
en glänta i barrskogen. Området hyser också en intressant hage och betesmarker.

Lämplig utveckling

Bebyggelsen bör bevaras och skyddas mot förändringar som skadar kulturvärdena. Eventuella 
nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlings-
landskapets nuvarande karaktär. 
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.28
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-42
* “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 37

63. VAMSTA        (KARTBLAD  12)

Befintliga förhållanden
Vamsta har en välbevarad bebyggelsestruktur från tiden före laga skifte och ännu tätt liggande går-
dar med flera äldre byggnader. Byn ligger i ett småbrutet odlingslandskap. Nordväst om bytomten 
ligger ett järnåldersgravfält.

Lämplig utveckling

Bebyggelsen bör bevaras och skyddas mot förändringar som skadar kulturvärdena. Eventuella 
nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlings-
landskapets nuvarande karaktär. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.30
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 44

64. VRETA        (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av en björkhage med inslag av gran, en och hassel. Den har en rik flora och sär-
skilda naturvärden.

Lämplig utveckling

Fortsatt beteshävd är bästa åtgärden för att bibehålla hagens värden.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  123
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-46

65. SANDTRÄSKET - LÅNGTRÄSKET - KLUBBTRÄSKET   (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Området innehåller grunda sjöar omgivna av kärr. Sandträsket och Långträsket står i förbindelse 
med Fågelfjärdens vidsträckta sankmarker. Här finns också ett sumpskogstråk och ett parti gam-
mal hällmarksskog.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Sandträsket, Långträsket och Klubbträsket. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.33
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  121
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66. STOCKHOLMSÅSEN MELLAN DRAKNÄS OCH LÄNSÖ       (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Åsen utgör särskilt i norra delarna ett markant inslag i landskapet där den slingrar sig fram i det 
omkringliggande åkerlandskapet. Vägen mellan Draknäs och Läns går i hela sin sträckning på 
åsen. Flera mindre grusgropar finns utmed vägen.

Lämplig utveckling

Särskilt bevarandevärt är lundartade partier, landskapsbilden och vägmiljön.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.34

67. SIMUNDÖ - DRAKNÄS - UCKERÖ      (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Området omfattar byarna Simundö, Elvisjö, Draknäs, Stummelsbo och Uckerö vilka samman-
binds av en intressant äldre vägsträckning. Vägen löper genom ett ålderdomligt odlingslandskap 
med fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla bymiljöer. En del av vägen följer Stockholmså-
sens sträckning (jämför område 68). Särskilt vid Elvisjö finns värdefulla hagmarker.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byarnas bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras 
och inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Vägsträckningen bör 
bibehållas Eventuella nya byggnader måste placeras och utformas så att särskild hänsyn tas 
till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder 
som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst 
genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 1131 och riksväg 76. Inom 12 respektive 30 meter från vägområdet prövas bebyg-

gelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.34, 82.35 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-71
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 39
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

68. ODLINGSLANDSKAP LÄNGS OLANDSÅN       (KARTBLAD 12, 13)

Befintliga förhållanden
I Olandsåns dalgång mellan Drängsö och Aspö utbreder sig ett lövträdsrikt odlingslandskap. Byn 
Aspö ligger i områdets östra del. Värdefulla hagmarker finns särskilt öster om Aspö vid Snessling-
ekulla. 

Lämplig utveckling

Fortsatt jordbruksdrift är den mest önskvärda utvecklingen. Eventuella nya byggnader bör 
placeras och utformas med särskild hänsyn till den äldre bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktär. Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Strandskydd 100 meter kring Olandsån. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.35
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-78



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

70 71

69. DUDERÖ       (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Duderö by har bevarat sin äldre karaktär med många timmerbyggnader och ett värdefullt odlings- 
och beteslandskap. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas så att särskild hänsyn tas till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Beträf-
fande brukande av marken närmast Olandsån, se område 72.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter vid Olandsån och kring sjö väster om Duderö.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.35
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 40

70. OLANDSÅN    (FLERA KARTBLAD)

Befintliga förhållanden
Området omfattar de delar av Olandsåns sträckning som inte ingår i något annat område. I texten 
för de övriga områdena i anslutning till ån görs hänvisningar till område 70, då det som anförs här 
avses gälla hela åns sträckning. Olandsån är det vattendrag i kommunen som ger den största till-
förseln av näringsämnen till kustvattnet. Orsakerna till att vattnet är näringsrikt behandlas mera 
ingående i översiktsplanens del I.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att försöka minska transporten av näringsämnen via Olandsån. Något uttöm-
mande svar på hur detta skall gå till kan dock inte ges i översiktsplanen. Planen pekar snarare 
på ett behov av fortsatt arbete med frågan. Det kan gälla hur jorden brukas i de närmast lig-
gande zonerna, skogsdikning, enskilda avlopp, kommunala reningsverk, rensningar, möjlighe-
ter till “reningsfilter” (se område 96) m. m. Dessutom är det naturligtvis angeläget att inga nya 
åtgärder, bebyggelse eller annat,  som skulle medföra ytterligare belastningar på vattnet utförs 
utmed ån. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd  100 meter längs ån samt kring Stamsjön 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.105
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

71. LILLA ASPÖ         (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Lilla Aspö ligger i ett småbrutet landskap. I området finns två hagar med en mycket rik flora. Här 
finns naturvärden av riksintresse. I områdets södra del finns ett äldre stenbrott där efterbehand-
ling fortfarande pågår. 

Lämplig utveckling

För bibehållande av hagmarkerna och det öppna landskapet i övrigt är fortsatt jordbruksdrift 
den mest önskvärda utvecklingen. Stenbrottet efterbehandlas och slutförs enligt givna tillstånd 
och beslut.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Riksintresse Rn 43.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  120
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82- 77

72. SNESSLINGEBYGDEN        (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Snesslinge by har bevarat sin äldre bebyggelsestruktur och här finns två av länets bäst bevarade 
kringbygggda gårdar med byggnader från 1700- och 1800-talen. Snesslingebergs gård är en mycket 
representativ och välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet. Särskilt intressant bland bebyggelsen 
är också ett missionshus från 1884. 

Omgivningarna består av ett odlingslandskap som domineras av åkermark. Landskapet anslu-
ter i norr till Kallrigafjärden (se även område Rn 17) och i områdets södra del finns intressanta 
hagmarker.  Ett mindre antal fritidshus finns också.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas så att särskild hänsyn tas till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Mindre kompletteringar av bebyggelsen i områdets norra del är tänkbar om vatten- och av-
loppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och närheten till Kallrigafjärden beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Kallrigafjärden.
*  Allmän väg nr 76 och nr 1119. Inom 30 respektive 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse 

enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.15
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  110
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-79
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 10

73. VICKLINGE - ÖSTANSJÖ       (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Området omfattar bland annat sjösystemet mellan Kallrigafjärden och Granfjärden. Sjöarna ligger 
i en sänka endast någon eller några meter ovan havsytan och är i sen tid avsnörda från haver. Bland 
dokumenterade naturvärden kan i övrigt nämnas örtrika partier, torrbackar och ett dynområde.

I nära anslutning till sjösystemet löper Börstilsåsen. Åsen utnyttjas som vattentäkt för Öregrund 
och brunnen ligger direkt norr om väg 1100. Skyddsområdet för vattentäkten sträcker sig upp till 
Storsvedden. Vägsträckan mellan Vicklinge och Östansjö ligger direkt på åsen.

Bebyggelsen i området består av några gårdar samt mindre grupper med bostads- eller fritids-
hus.

Lämplig utveckling

Bebyggelse eller anläggningar som kan skada vattentäkten får inte tillkomma. Detta innebär 
bland annat att stor försiktighet måste iakttas i anslutning till åsstråket. I övrigt torde någon 
mindre komplettering vid befintliga bebyggelseområden vara tänkbar om vatten- och avlopps-
frågor kan lösas på ett godtagbart sätt och särskilda naturvärden inte skadas.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter kring Lillsjön, Snäcksjön, Strömmen och kring sjö sydost om Ström-

men.
*  Allmän väg nr 1100 och 1119. Inom 30 respektive 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse 

enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.36 - 82.39
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  111

74. ÅGALMA        (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Området ligger norr om Ågalma gård och innehåller en grupp med åtta ganska små fastigheter för 
fritidshus. Området ligger i nära anslutning till Granfjärden (jämför område 100).

Lämplig utveckling

Då området redan är tätt bebyggt och ligger nära den känsliga Granfjärden skall stor restrikti-
vitet skall råda vid bedömning av ny tomtbildning.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Allmän väg nr 1100. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  113

75. GRÅBOVIKARNA        (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer två torp samt nyare fritidsbebyggelse, sammanlagt ett tiotal fastigheter av va-
rierande storlek. Marken är sandig - grusig.

Lämplig utveckling

Marken ligger i sådan närhet av Granfjärden (jämför område 100) att stor försiktighet måste 
iakttas när det gäller ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan öka belastningen på fjärden.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Granfjärden.
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  113 

76. SUND - BOLKA - SÖDERBY       (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Området omfattar Bolka och Sund samt Söderby gård, en rent agrar miljö med ett sammanhäng-
ande odlingslandskap som är svagt kuperat och innefattar moränbackar, värdefulla hagmarker  
och enstaka odlingsrösen. Bolka och Sunds byar har bevarat mycket av sin odlings- och bebyggel-
sestruktur från tiden före laga skiftet på 1800-talet. I byarna finns också många välbevarade bygg-
nader som utgör goda representanter för det traditionella byggnadsskicket på bondgårdarna un-
der 1800-talet. Flera järnåldersgravfält vittnar om tidigare bosättningar. I området finns också ett 
fåtal fritidshus.
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Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byarnas bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas så att särskild hänsyn tas till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Kallrigafjärden.
*  Allmän väg nr 1120 och nr 1135. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt sär-

skilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  112
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-91, 92, 93
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 11
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

77. NORDANGÄRD      (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
I södra delen av området ligger gården Vecken. Nordost om denna, utmed väg 1120, ligger ett 20-
tal fritidshusfastigheter.

Lämplig utveckling

Marken ligger i sådan närhet av Granfjärden (jämför område 100) att stor försiktighet måste 
iakttas när det gäller ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan öka belastningen på fjärden.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Granfjärden.
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  113

78. STORTRÄSKET OCH ODLINGSLANDSKAPET ÖSTER DÄROM   (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Storträsket är en tämligen näringsfattig sjö som omges av ett flera hundra meter brett vassbälte. 
Öster om sjön, fram till Kavarö, finns ett ålderdomligt odlingslandskap med små åkertegar, höla-
dor, hagmarker m.m. Bebyggelsen består av fyra gårdar samt ett fåtal fritidshus. Området innehål-
ler också bebyggelselämningar.

Naturbetesmarkerna ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 
2000 och del av området utgör riksintresse för naturvården.

Lämplig utveckling

Någon ny bebyggelse förväntas inte tillkomma inom överskådlig tid. På längre sikt kan områ-
dena närmast väg 1121 vara intressanta för bostäder m. m., men detaljplanering kommer då 
att erfordras.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Riksintresse, Rn 55.
*  Strandskydd 100 meter kring Storträsket.
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*  Allmän väg nr 1121. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 
Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  144
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-95
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 42
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8202

79. INNERFJÄRDEN - JÄRSÖSUNDET  M. M.    (KARTBLAD  14, 15)

Befintliga förhållanden
Söder om Sunnanöfjärden bildar Järsösundet-Stordragsfjärden och Innerfjärden ett långsmalt 
fjärdsystem mellan fastlandet och utanförliggande öar: Prästholmen och Järsön. Fjärdarna ut-
gör successiva stadier i landhöjningskusten. Fjärdsystemet karaktäriseras av höga biologiska och 
naturgeografiska värden och är sannolikt viktigt för reproduktion och uppväxt av fisk. Här torde 
också finnas goda möjligheter att närmare studera hur vattenutbytet med havet och olika grader 
av mänsklig påverkan har betydelse för vattnets koncentration av näringsämnen.

Den enda äldre bebyggelse i området är gården Stordrag. Söder om Innefjärden finns ett par 
mindre grupper med fritidshus, vid Lammskärsudden och ytterligare söderut.

Lämplig utveckling

Fjärdsystemet utgör en sådan värdefull miljö att den inte bör utsättas för åtgärder som ökar 
påverkan från bebyggelse, båttrafik m. m. Frågan huruvida fjärdarna långsiktigt skall behålla 
kontakten med havet och hur muddringar i så fall skall utföras kräver sannolikt en egen utred-
ning. 

Vid Lammskärsudden skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning och 
befintliga tomtplatser bebyggas måttligt. Längre söderut, på betryggande avstånd från In-
nerfjärden torde obebyggda avstyckningar kunna utnyttjas för fritidshus. Eventuellt är också 
ytterligare någon enstaka kompletteringar av bebyggelsen möjlig. En förutsättning är dock att 
vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9). 
*  Strandskydd delvis utökat enligt karta, i övrigt 100 meter.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 69 -72

80. STRAND       (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
Väster och söder om gården Strand finns ligger nio fastigheter som används för fritids- och per-
manentboende. Tre fastigheter har egen strand. Terrängen är bergig med inslag av morän och lera. 
Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre 
goda.

Lämplig utveckling

Utanför  strandskyddat område kan det finnas möjligheter till någon enstaka ny tomtplats i 
anslutning till befintliga bebyggelsegrupper under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan 
kan lösas på ett godtagbart sätt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) ), ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter.  
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81. BJURÖN        (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
I området finns en gård och ett par torp samt 15 - 20 fritidshus, varav flertalet ligger i direkt an-
slutning till det större, planlagda fritidshusområdet. Terrängen är bergig med inslag av morän och 
lera. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är min-
dre goda.

Kalvhagafjärden och Bjuröfjärden har höga naturvärden och är troligen viktiga reproduktions-
lokaler för fisk. Vid fjärdarnas inre delar finns två strandängar och en hagmark. Dessa utgör bland 
annat en viktig del i landskapsbilden.

Lämplig utveckling

Då större delen av de obebyggda områdena omfattas av strandskydd och området ligger i an-
slutning till värdefulla och känsliga fjärdar synes det inte finnas utrymme för någon utvidgning 
av bebyggelsen. Befintliga tomtplatser bör bebyggas måttligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) ), ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1183. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-26
*  “Kransalger och grunda havsvikar”  (7)  sid. 66-67

82. IDÖN      (KARTBLAD  15)

Området ingår i riksintresse Rn 18 och är särskilt angivet då det på grund av sina naturvärden, vär-
defulla betesmarker m. m. ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Na-
tura 2000. En viktig brygga finns där allmänna vägen slutar.

83. RÄVSTEN       (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
På Rävsten finns två gårdar. Den ena används idag som centrum för stuguthyrning. Stugorna lig-
ger på öns östra del som också utgör ett s. k. Natura 2000-område. Geologiskt präglas området av 
berg i dagen eller tunna jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättning-
arna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Större delen av ön omfattas av strandskydd och nya byggnader får där inte uppföras utan sär-
skilda skäl. Sådana skäl kan finnas om det gäller verksamheter som är direkt avsedda för rörligt 
friluftsliv. En mycket försiktig utveckling av stugbebyggelsen samt anläggande av enkel rast- 
och övernattningsplats bör därför kunna diskuteras och vara förenligt med riksintresset. För-
slag har lagts fram beträffande vindskydd och fyra småstugor i anslutning till Hagsuddsvikarna 
på öns nordvästra del. Givetvis måste minsta möjliga intrång eftersträvas och konsekvenserna 
för landskapsbilden m.m. beaktas. En enkel planskiss för hela ön bör upprättas innan enskilda 
beslut tas. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Skydd för landskapsbilden enligt beslut 8 december 1965.
*  Utvidgat strandskydd enligt karta.
*  Östra delen ingår i det europeiska nätverket av bevarandeområden - Natura 2000.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  Rn 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149
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84. GRÄSBO      (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Mellan gårdarna i byn finns hagmark med en mycket rik flora. Här finns också rester av en banvall 
och en järnvägsstation.

Lämplig utveckling

Hagmarkerna och det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Kultur-
historiska värden skall beaktas vid förändringar av bebyggelsen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  096
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-120

85. ÄLGSJÖN       (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Älgsjön avvattnas mot norr och ingår i Forsmarksåns vattensystem. Den omges av stora sanka par-
tier och är endast ringa påverkad av utsläpp. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring sjön och Gålarmoraån

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.56

86. MYRMARKER NORDOST OM JUVANSBO        (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Området innehåller ett myrkomplex, till större delen odikat, omgivet av barrskog. Längst i öster, 
vid Sandtorp, finns en hage med intressant flora. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella an-
dra åtgärder i miljön. Hagen bibehålls bäst genom fortsatt betesdrift.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.57
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  095
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-48

87. MASUGNSSKOGEN         (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett småbrutet odlingsstråk som utbreder sig på ömse sidor om det vattendrag 
som i äldre tider dämdes upp för att ge kraft till driften av bälgarna i Vigelsbo masugn. Den gam-
la dammens storlek stämmer överens med den åker som ligger söder om den gamla hyttplatsen 
och alltjämt bär namnet Dammen. Ruinen efter Vigelsbo masugn utgör ett viktigt minne över de 
många små hyttor som i äldre tider fanns vid sidan av de större bruken och som i flera fall är äldre 
än dessa. 

Bebyggelsen i området utgörs av ett flertal mindre gårdar och torp. Runt den större gården i Vi-
gelsboäng finns kuperade träd- och buskrika hagar.
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Lämplig utveckling

Masugnsruinen borde vårdas genom vegetationsrensning m.m. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas 
i området kring den gamla masugnen och hyttruinen. Bebyggelse med särskilda kulturvärden  
bör inte utsättas för förändringar som skadar dessa värden. Eventuella nya byggnader bör pla-
ceras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets nuvarande 
karaktär. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Masugnsruinen och bebyggelselämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-47
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 68

88. VIGELSBO         (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Vigelsbos historia är intimt förknippad med gruvbrytningen i området. Byn har bevarat sin be-
byggelsestruktur och många värdefulla byggnader från 1800-talets mitt. Byn består idag av två går-
dar. Genom byn går landsvägen i sin ursprungliga sträckning och från byn rakt söderut går en väg 
till gruvområdet. 

Lämplig utveckling

Bebyggelsen bör bevaras och inte utsättas för förändringar som skadar dess genuina karaktär. 
Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till den äldre bebyg-
gelsens och odlingslandskapets kultur- och naturvärden.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 46

89. BOTARSBO        (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
I Botarsbo finns en väl sammanhållen skolmiljö, representativ för landsbygdens många mindre 
skolor under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen utgörs av två skolbyggna-
der, en lärarbostad och tillhörande uthus. Skolan lades ned 1959 och används idag som åretrunt-
bostad och fritidsbostad. Byggnadernas yttre karaktär har bevarats.

Lämplig utveckling

Det ligger ett stort värde i bevarande av byggnaderna och att de inte utsätts för åtgärder som 
skadar deras genuina karaktär. Eventuella nya byggnader skall placeras och utformas med sär-
skild hänsyn till bebyggelsens kulturvärden. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 45
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90. STYNSBO           (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Vid Stynsbo finns en för skogsbygd ovanligt stor hagmark. Enbuskar dominerar.

Lämplig utveckling

Hagmarken bibehålls bäst genom fortsatt betesdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 290. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-121

91. VIGELSBO GRUVOR        (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Området är en gruvbygd med intressant och sammansatt bild av en gruv- och industrinäring med 
anor i 1500-talet, samt hytta från 1600-talet. I Vigelsbo finns ett stort antal gruvhål, skrotstenshö-
gar, lämningar efter industribebyggelse m.m. samt några äldre torp och ett par arbetarbostäder. 
Vid Stynsbo finns en hyttruin, lämningar efter kolhus, fördämningsvallar, rester efter en stånggång 
m.m. I Finnskogen finns torp och arbetarbostäder.

Lämplig utveckling

Bebyggelsen bör bevaras och inte utsättas för åtgärder som skadar dess genuina karaktär.  
Särskilt gäller detta arbetarbostaden på fastigheten Lund 2:68 som är exteriört helt orörd. 
Eventuella nya byggnader skall placeras och utformas med särskild hänsyn till områdets kul-
turvärden.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Gruvlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 14

92. GAVELMOSSEN          (KARTBLAD 11)

Befintliga förhållanden
Området är sankt och blåbärsdominerat med höga grovstammiga tallar och mest vitmossor i bot-
tenskiktet.

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.58

93. VALÖ - LUNDSVEDJA        (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Valö ligger i en jordbruksbygd och är sockencentrum med kyrka, prästgård, skola, servicebostäder 
och småföretag, bland annat såg och byggvaruförsäljning. 

Valö kyrka har en av länets bäst bevarade interiörer från medeltiden och prästgården har vär-
defulla byggnader från 1700-talet. Kring kyrkan finns ett område som omfattas av ett särskilt för-
ordnande till skydd för landskapsbilden, vilket bland annat innebär att uppförande av ny bygg-
nad eller tillbyggnad inte får ske utan tillstånd från Länsstyrelsen (bygglov från byggnadsnämnden 
krävs också i vanlig ordning). Inom detta område ligger också skolan, servicebostäderna (f.d. ål-
derdomshem), enstaka bostadshus och ekonomibyggnader, varav en del tidigare hört till prästgår-
den.
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Den nyare bebyggelsen, och flertalet bostadshus, ligger öster om ovannämnda förordnandeom-
råde (Lundsvedja). I områdets norra del ligger byn Lund med flera gårdar samt sågverk och bygg-
varuhandel.  

Odlingsmarkerna kring Valö representerar den största sammanhängande brukningsarealen 
inom kommunens nordvästra del. Norr och nordväst om Valö består dessa nästan uteslutande av 
vidstäckt åkermark. Söderut är landskapet mera småbrutet med mindre hagar och skogspartier 
mellan åkrarna. Kring Lund och i området sydväst om prästgården finns särskilt värdefulla hag-
marker.

Lämplig utveckling

Då Valö redan är ett centrum för ett  större landsbygdsområde och framförallt har skola, är 
en utveckling mot fler bostäder och arbetsplatser önskvärd. Ett större område kring kyrkan 
är i princip skyddat mot ny bebyggelse, men en utveckling bör bland annat kunna ske kring 
befintlig bebyggelse i Lundsvedja. Man bör i allmänhet också kunna se positivt på nya bostäder 
i Lund samt i omgivande landsbygdsområden, under förutsättning att bebyggelsen passar in i 
kulturlandskapet och jordbruket inte försvåras. I Lund bör man också särskilt beakta villkoren 
för  industriell verksamhet och iaktta vissa skyddsavstånd så att bostäder inte utsätts för stör-
ningar.

Prästgårdens byggnader bör inte utsättas för förändringar som skadar deras genuina karak-
tär.  Kyrkobyggnader är skyddade genom särskild lagstiftning och i kyrkans omgivningar skall 
eventuella nya byggnader och tillbyggnader prövas särskilt enligt vad som sagts ovan.  

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmänna vägar nr 1126, 1129, 1131. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Förordnande till skydd för landskapet kring kyrkan, Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 

29 december 1967. 
*  Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).
*  Samlad bebyggelse i Lundsvedja. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.59
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-53, 82-54
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 13
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

94. VALÖ - BOL            (KARTBLAD 12)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett småbrutet jordbrukslandskap (jämför område 93). I byn Bol finns särskilt 
intressanta hagmarker. Här ligger också två större gårdar samt ett tiotal bostadshus.

Lämplig utveckling

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Kompletteringar av bebyg-
gelsen kan vara lämpliga under förutsättning att bebyggelsen passar in i kulturlandskapet och 
jordbruket inte försvåras.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.59
* “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  124
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-56
* “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö
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95. OLANDSÅN - RÖRMAR         (KARTBLAD 12, 13)

Befintliga förhållanden
Området innefattar en delsträcka av Olandsån samt odlingslandskap, skogsområden och myrom-
råden öster, och delvis även väster, om ån. Odlingslandskapet återfinns främst kring gården Brö-
tena och utgörs förutom av åkermarker till stora delar av sidvallsängar och lövträdsholmar. Ett par 
stora partier domineras av barrträd. Söder om Krokarströmmen ligger smala partiet med mycket 
rika ädellövträdsholmar. Odlingslandskapet är ett av de största lövskogsområdena i kommunen.

Det finns även andra delar av området som har rika bestånd av ädellövträd och vitryggig hack-
spett har observerats. De norra och östra delarna av området utgörs främst av myrmarker. Beträf-
fande Olandsån, se även område 70.

Lämplig utveckling

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Det är önskvärt att skogs-
bruket anpassar sig till områdets naturvärden. 

En annan fråga är huruvida vattenkvaliteten i Olandsån skulle kunna förbättras genom att 
ledas genom något våtmarksområde. I sådana fall skulle möjligen myrmarkerna kring Rörmar 
och Askholmen vara ett lämpligt område. En preliminär bedömning av en sådan åtgärd är 
önskvärd. Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se även område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Olandsån och Norsdiket.  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.60
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  119
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

96. NORRSKEDIKA              (KARTBLAD  13)

Befintliga förhållanden
Norrskedika är ett samhälle utmed riksväg 76 som ligger strax under gränsen för att betraktas som 
tätort. Här finns bostäder, ett par butiker och bensinstation m. m. Samhällets norra del saknar idag 
detaljplan. 

Lämplig utveckling

Området är lämpligt bland annat för handel och andra verksamheter och även bostäder om de 
läggs en bit från genomfarten. Ett par tomter har styckets under senare år och det bör finnas 
utrymme för fler. Detaljplan bör dock upprättas.

Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

97. NORRSKEDIKA GRUVOR           (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Norrskedika gruvor ligger vid Granfjärden. Gruvan var i drift mellan år 1865 och 1905. Området 
innehåller vattenfyllda gruvhål, skrotstenshögar, husgrunder, en banvall samt välbevarade bygg-
nader från slutet av 1800-talet.

Lämplig utveckling

Bebyggelsen bör bevaras och inte utsättas för förändringar som skadar kulturvärdena. Eventu-
ella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens nuvarande 
karaktär. Det är också av stor vikt att området inte tillförs ny bebyggelse som medför ökad 
tillförsel av näringsämnen i Granfjärden, se även område 100. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Granfjärden. 
* Officersbostaden Granbo är byggnadsminne
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 41

98. ODLINGSLANDSKAP KRING BARKÖ          (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Trakten kring Barkö är ett omväxlande jordbrukslandskap med åkrar, betesmarker och skog. Norr 
om byn är landskapet småkuperat med flera enbevuxna åkerholmar. På en björkbevuxen backe 
finns ett järnåldersgravfält och en stor varggrop. en nedlagd gruva finns på Gruvbacken. inom om-
rådet ligger också den grunda, frodiga Lillsjön.

Gårdarna i byn ligger samlade kring ett vägskäl. Därutöver finns ytterligare ett fåtal fritids- och 
bostadshus i området.

Lämplig utveckling

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Viss bebyggelseutveckling 
kan vara möjlig om särskild hänsyn tas till den traditionella bebyggelsestrukturen och till od-
lingslandskapets karaktär samt under förutsättning att jordbruket inte försvåras. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Lillsjön och Norsdiket.  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.62

99. VÅTMARKER NORR OM ASSJÖ         (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett myrkomplex på en sänkt före detta sjö. Det består av sumpskog och ett to-
pogent kärr.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  116

100. GRANFJÄRDEN - ÖSTHAMMARSFJÄRDEN          (KARTBLAD 13, 14)

Befintliga förhållanden
Området omfattar Östhammarsfjärden och Granfjärden samt landområden runt fjärdarna. Om-
rådet ligger i direkt anslutning till Östhammars tätort och det angränsar även mot flera  detaljpla-
neområden för fritidsbebyggelse. Dessa områden har egna beteckningar i översiktsplanen, men 
samma hänsyn till förhållandena i Granfjärden och Östhammarsfjärden skall gälla där. I nord-
västra delen har området avgränsats så att det innefattar Börstilsåsen och vattentäkt för Norrske-
dika - Östhammar.

Fjärdarna är grunda och visar tydliga tecken på övergödning och därmed dålig vattenkvalitet. 
De påverkas av utsläpp från tätorten och sannolikt även från den spridda bebyggelsen. De är av 
stor betydelse för rekreation och för tätortens trivsel- och skönhetsvärden. Fjärdarna torde också 
vara viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fisk och de hyser ett rikt fågelliv.

Område 100 är endast i liten utsträckning påverkat av bebyggelse. De större bebyggelseområ-
dena kring fjärdarna är Östhammars tätort samt ett antal fritidsbebyggelseområden som har egna 
beteckningar i översiktsplanen. 

Vid väg 1100 berörs området av skyddsområde för vattentäkt i Vicklinge.

Lämplig utveckling

Fjärdarnas kvalitet och framtid engagerar många boende och det har lämnats flera olika förslag 
till åtgärder. Vissa utredningar har också genomförts, men det torde vara nödvändigt att fort-
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sätta detta arbete för att få ett säkrare underlag för beslut om större insatser. Man måste också 
beakta att fjärdarna ingår i en naturlig landhöjningsprocess och kommer därför att uppgrun-
das alltmer och bli avsnörda från havet om inte konstgjorda åtgärder vidtas. Enda lösningen 
torde vara en sluss. Fortsatta utredningar bör därför innefatta frågan hur man långsiktigt kan 
bibehålla ett vattenområde i Östhammar och hur vattenkvaliteten påverkas om vattenutbytet 
med havet helt bryts. 

På kortare sikt är det viktigt att effekterna av övergödning motverkas och att det inte tillkom-
mer bebyggelse med enskilda avloppsanläggningar som kan antas öka belastningen på fjär-
darna. Åtgärder för förbättring av reningsverket i Östhammar är planerade. På längre sikt kan 
ändå alternativa recipienter, “slutfiltrering” i våtmark  m.m. diskuteras.

Nordost om Husbackasundet skulle en bebyggelseutveckling kunna ske om anslutning till 
kommunens va-nät möjliggörs.

Vattentäkten i Norrskedika saknar skyddsområde. Innan något sådant fastställts måste det råda 
stor försiktighet när det gäller åtgärder i täktens närhet och utmed hela åsstråket. 

Söderbysundet, Gubbören och Gränsöfjärden öster om Granfjärden är en före detta havsvik 
som avsnörts från havet. Sådana områden har ofta särskilda naturvärden. Samtidigt vore det 
värdefullt med en väg mellan Östhammar och Öregrund genom området (se del I). Inför ett 
eventuellt vägprojekt måste en miljökonsekvensbedömning göras. Likaså är det nödvändigt att 
närmare utreda de geotekniska förutsättningarna, särskilt i våtmarkspartierna.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Utvidgat strandskydd vid Koxut, i övrigt 100 meter.
*  Allmänna vägar nr 1100, 1194 och 1195. Inom 30 meter (väg 1100) respektive 12 meter från 

vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

 Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.63, 82.65-67 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  113, 114, 139
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-85
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 159

101. SÖDERBY JORDBRUKSLANDSKAP          (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Området består till stor del av åkermark. I områdets östra del finns en intressant hagmark. Bebyg-
gelsen utgörs av några gårdar samt ett fåtal fritidshus eller helårsbostäder. 

Lämplig utveckling

Jordbrukets intressen bör beaktas i första hand. Något enstaka nytt bostads- eller fritidshus  
kan vara lämpligt i anslutning till befintlig bebyggelse under förutsättning att området inte ut-
sätts för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. I översiktsplanens del 
I behandlas möjligheten att anlägga en ny väg mellan Östhammar och Öregrund bland annat 
genom område 101. Innan en sådan väg kan bli aktuell krävs det dock omfattande studier och 
samråd och eventuell bebyggelse måste föregås av detaljplanering. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) .
*  Allmänna vägar nr 1120 och 1121. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Blåbandshuset är byggnadsminne 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-99
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102. GOLFBANAN          (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Området omfattar skogsmark och öppen mark norr och öster om befintlig golfbana som ligger 
inom område D 61.

Lämplig utveckling

Marken kan vara lämplig för utvidgning av golfbanan. Detaljplanearbete pågår.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9).
*  Allmänna vägar nr 1120 och 1195. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

103. RACKFJÄRDEN, TRÅNGSUNDET, KLYXEN M.M.     (KARTBLAD 14, 15)

Befintliga förhållanden
Området karaktäriseras av grunda fjärdar som i relativt hög utsträckning är omgivna av fritids-
bebyggelse. Bebyggelsen är koncentrerad till detaljplaneområden samt till områdena 105 och 106, 
medan område 103 i sig endast inrymmer ett 20-tal hus. Fritidshusen ligger utmed fjärdarna och 
den största bebyggelsesamlingen finns vid Fetskär vid Långalmsfjärden (10 hus med strandtom-
ter). Stora och Lilla Torrön är gårdar med äldre ursprung, liksom torpet Lagerlund.

 De obebyggda områdena domineras av skog. Klyxenområdets centrala delar är bevuxna med 
en fuktig blandskog och av stor betydelse för fåglar och andra djur. De yttre delarna är lättfram-
komliga och strövvänliga. Mindre inslag av odlingsmarker finns både på Klyxen och vid Brudskä-
ret. Strandängar  och hagmarker finns framförallt kring Rackfjärden.

Områdets system av sund och fjärdar har en intressant landskapsbildning och olika delar repre-
senterar olika landhöjningsstadier. Till följd av en rik bottenvegetation finns goda förutsättning-
ar för reproduktion och uppväxt av fisk. Trots att sunden mellan fjärdarna är starkt påverkade av 
muddring har områdena höga naturgeografiska och biologiska värden.

Lämplig utveckling

Området är naturgeografiskt och biologiskt intressant och det är värdefullt för rekreation, 
medan intilliggande områden blivit utsatta för en ganska kraftig exploatering. Fjärdarna är ett 
särskilt känsligt system som inte bör utsättas för ytterligare belastning, t.ex. avloppsutsläpp el-
ler båttrafik. Dessa faktorer talar för att ytterligare bebyggelse inte skall tillkomma i området, i 
vart fall inte utan en mycket noggrann utredning av konsekvenserna.

Möjligheterna för båttrafik försämras successivt genom landhöjningen. Behovet och konse-
kvenserna av framtida muddringar kräver särskilda  studier.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter kring fjärden, kring Gjusgrund och kring tre sjöar på sydöstra delen av 

Klyxen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.68-70
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  143
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-100,101,102
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 72 - 74
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
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104. BJÖRNÄS M. M.        (KARTBLAD  14)

Befintliga förhållanden
Området ligger i direkt anslutning till riksintresseområdet Söderön, nummer Rk 20. Före laga 
skiftets genomförande 1853 fanns 11 gårdar i Björnäs by och dessa låg samlade i tre klungor kring 
ett rikt förgrenat vägnät. Några gårdar flyttades ut vid skiftet, däribland Färgärde, men för övrigt 
är bebyggelsestrukturen oförändrad. Gården Asplund tillhör Långalma by. Mångas gårdar har ett 
välbevarat äldre byggnadsbestånd. 

Hela Söderön har ett välbevarat, skärgårdspräglat odlingslandskap som karaktäriseras av kupe-
rad morän- och hällmark med små insprängda åkrar mellan klippiga hagar, åkerholmar, sten- och 
trägärdesgårdar  och odlingsrösen. Mellan de öppna odlingsstråken utbreder sig barrskogsområ-
den.

I område 104 finns förutom den agrara bebyggelsen några mindre grupper med fritidshus eller 
småhus för fastboende.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets genuina karaktär. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. De lämpligaste platserna för nya bosättningar synes vara i anslutning till nå-
got av de mindre områden som redan har modern bebyggelse.

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Beträffande bebyggelse nära Östhammarsfjärden, se även område 100.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter vid Östhammarsfjärden.
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  140
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-103
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

105. TORRÖN - ÄSPSKÄRSUDDEN         (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Området innehåller 14 fastigheter med fritidshus. Fastigheterna ligger samlade i mindre grupper 
som omges av skogspartier på bergig mark. Geologiskt präglas området av berg i dagen eller tunna 
jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till att området redan är relativt hårt utnyttjat och att de naturliga förutsättning-
arna begränsar möjligheterna torde det inte finnas utrymme för några ytterligare tomtbild-
ningar i området. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter..

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.69
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid. 72 - 73
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106. STENALMA         (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
Området innehåller 15 fastigheter med fritidshus. Fastigheterna ligger i stort sett samlade i en 
grupp, som omges av skogspartier på bergig mark eller morän. 

Lämplig utveckling
Med hänsyn till att området redan är relativt hårt utnyttjat och att de naturliga förutsättningarna 
begränsar möjligheterna torde det inte finnas utrymme för några ytterligare tomtbildningar i om-
rådet. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter. 
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr  
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.70
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  143
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-104

107. ÖRARNA - TALLARNA                (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Området karaktäriseras av skog på moränmarker med ett par mindre odlingsarealer insprängda. 
Inslag av lera och berg i dagen finns också. Bebyggelsen utgörs av de två gårdarna Örarna och Ny-
bröte samt drygt tio fritidshus som ligger i mindre grupper i områdets södra del. 

Lämplig utveckling

Viss komplettering av bebyggelsen kring Nybröte och Tallarna kan vara lämplig under förut-
sättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter kring Ljusgrund.
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument    område nr  
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön 

108. NYVRET - SJÖDAL - FAGERVIK - BRUNNSVIK             (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
I området finns flera gårdar som ligger nära Östhammarsfjärden. Kring dessa har det bildats ett 
tiotal fastigheter för fritidshus och några hus har byggts på ofri grund. Marken består till stor del 
av lera och morän med inslag av berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelse-
möjligheterna.

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt.  Markförhållanden och landskapsbild bör särskilt beaktas.

Beträffande bebyggelse nära Östhammarsfjärden, se även område 100.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
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109. KULTURLANDSKAP INOM LÅNGALMA BY           (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Landskapet kring Långalma by ingår i en natur- och kulturmiljö av riksintresse (Rn 54 och Rk 20) 
som i korthet karaktäriseras av ett skärgårdspräglat odlingslandskap och en välbevarad äldre be-
byggelsestruktur. Kring Långalma är naturvärdena i betesmarkerna särskilt utpekade i de inven-
teringar som finns. 

Långalma är en klungby som före laga skiftet 1852 hade 14 gårdar. Sex av dess flyttades ut. Där-
efter har det tillkommit nya bebyggelseenheter såsom skola, godtemplarlokal och bygdegård. Byn 
har fortfarande många välbevarade gårdar och skolan har byggts till under senare tid. Naturbe-
tesmarkerna kring Långalma by ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden 
- Natura 2000.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte heller utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller 
stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintressena Rk 20 

och Rn 54. Långalma ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 
2000.

*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 
Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  20
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.88
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  141
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-105, 82-106
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös  18
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
*  “Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet” (11)  C8203

110. BOL            (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
Området ingår delvis i en natur- och kulturmiljö av riksintresse (Rn 54 och Rk 20) som i korthet 
karaktäriseras av ett skärgårdspräglat odlingslandskap och en välbevarad äldre bebyggelsestruktur. 
Gården Bol är omgiven av ett småbrutet odlingslandskap. Norr om Bol finns ett skogsområde som 
har stor betydelse för djurlivet, särskilt beträffande skogshäckande fåglar. 

Området innefattar även det muddrade Östersundet som är Långalmafjärdens förbindelse med 
havet och som är av stor betydelse både för båtliv och för områdets naturvärden.

Bebyggelsen består av gårdarna Stenbron och Bol samt ett torp vid Stackholmarna. Vidare finns 
ett fåtal fritidshus, några i anslutning till allmänna vägen och övriga i en liten grupp norr om Öst-
ersundet. Stora områden är opåverkade av bebyggelse.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att områdets karaktär bevaras, vilket bland annat innebär att bebyggelse inte 
bör tillkomma i odlingslandskapet och i de stora opåverkade skogsområdena. De öppna mar-
kerna bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Enstaka kompletteringar av bebyggelsen 
kan eventuellt medges i anslutning till befintlig bebyggelse under förutsättning att vatten- och 
avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt.  Markförhållanden, kulturvärden och land-
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skapsbild bör särskilt beaktas. I anslutning till Östersundet bör stor restriktivitet råda på grund 
av fjärdsystemets naturvärden och känslighet för påverkan. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår delvis i riksintressena 

Rn 18, Rk 20 och Rn 54..
*  Strandskydd 100 meter. 
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  20
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.71
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  142
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-112
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18

111. STRANDKOMPLEX VID ÖSTRA TÖGEN         (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
Objektet består av ett ca 25 ha stort våtmarksområde under pågående avsnörning från havet. Det 
består av de tre karaktäristiska komponenterna strandkärr, strandskog och små klarvattenlaguner 
som under högvatten får tillskott av bräckt vatten. 

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter.  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.72
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  150
*  “Våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 168a

112. STORA RISTEN, DEL AV         (KARTBLAD 16)

Befintliga förhållanden
Kring sekelskiftet fanns fyra gårdar på centrala delen av ön samt ett torp vid Tjockudden. Denna 
bebyggelse har efter hand kompletterats med ett tiotal fritidshus på avstyckade fastigheter, några 
med strandläge. Geologiskt präglas ön av berg i dagen eller tunna jordtäcken. I dalgångar finns 
partier med lera eller morän. Grundvattenmagasinen är sannolikt små, särskilt i östra delen av ön, 
och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till öns belägenhet inom skärgårdsområde av riksintresse och de ogynnsamma 
markförhållandena  skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Undantag 
kan göras för någon enstaka byggnad som direkt gynnar odlingslandskapets hävd och som 
särskilt anpassas till bebyggelsens nuvarande karaktär. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Utvidgat strandskydd enligt karta.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149 
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113. ORMÖN - NÖTSKÄRET          (KARTBLAD 16)

Befintliga förhållanden
På Nötskäret fanns vid sekelskiftet ett torp. Efterhand har ett 20-tal fastigheter för fritidshus bil-
dats, flera med egen strand. Geologiskt präglas ön av berg i dagen eller tunna jordtäcken. I dal-
gångar finns partier med lera eller morän. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjlig-
heterna och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till öns belägenhet inom skärgårdsområde av riksintresse och de ogynnsamma 
markförhållandena skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd 100 meter.. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149

114. ORMÖN         (KARTBLAD 16)

Befintliga förhållanden
Ormö by är en genuin skärgårdsby med bevarade gårdslägen och värdefulla timrade byggnader. 
Byns gårdar ligger på södra delen av ön omgivna av ett småbrutet odlingslandskap med små lång-
smala åkrar mellan barrskogsklädda hällmarker. Förutom bybebyggelsen finns det, främst utmed 
den sydöstra stranden i det aktuella området, ca 15 fritidshus på egna fastigheter. Geologiskt präg-
las området av berg i dagen eller tunna jordtäcken. I dalgångar finns partier med lera eller morän. 
Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets genuina karaktär. Med hänsyn till öns be-
lägenhet inom skärgårdsområde av riksintresse och de ogynnsamma markförhållandena skall 
stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Undantag kan göras för någon en-
staka byggnad som direkt gynnar odlingslandskapets hävd och som särskilt anpassas till bebyg-
gelsens och kulturlandskapets nuvarande karaktär. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Delvis utvidgat strandskydd enligt karta, i övrigt 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 36

115. VÄSSARÖN          (KARTBLAD 16)

Befintliga förhållanden
Vässarön har varit bebodd i flera hundra år. enligt karta från 1905 fanns det då två gårdar på ön. 
I början av 1940-talet skänktes ön till Stockholms sjöscouter. Därefter har bebyggelsen succes-
sivt kompletterats med byggnader för scoutlägerverksamhetens behov, bland annat matsal, kapell, 
konfirmandstugor, bastu och olika ekonomibyggnader. Utredningar och planeringsdokument har 
framställts i takt med uppbyggnaden.
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Lämplig utveckling

Scouternas verksamhet är omfattande. Ändå finns det utrymme för allmänheten att ostört 
besöka stora delar av ön. Denna kombination bör möjliggöras även i framtiden. Detta innebär 
att ytterligare någon bebyggelse som betjänar scoutrörelsen bör kunna tillåtas så länge allmän-
hetens tillgång till ön inte blir påtagligt beskuren. Enstaka strandskyddsdispenser kan medges 
för byggnader som på grund av sin funktion måste ligga vid vatten och som tillgodoser kol-
lektiva behov. Det är viktig att utvecklingen även framledes sker på ett planmässigt sätt och att 
helheten beaktas vid enskilda beslut.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
* Utvidgat strandskydd enligt karta.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
* “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149
* “Jubileumsbok Vässarö 1943 - 1993”. Stockholms Scoutditrikt
* “Någonstans där ute i Ålands hav” Ebbe Lidemark (under 25 år som arkitekt på Vässarö)

116. SUNDSVEDEN          (KARTBLAD 16)

Befintliga förhållanden
Kring gården Sundsveden har det successivt byggts upp en verksamhet med båthamn, stuguthyr-
ning, restaurang, konferenslokal m.m. Direkt söder om Sundsveden ligger gården Charlottendahl. 
I området finns vidare 14 fritidshus på avstyckade fastigheter. Geologiskt präglas området av berg 
i dagen. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda.

Lämplig utveckling

Området är en tillgång för turistnäringen och en viss komplettering av anläggningen bör vara 
möjlig. Det kan också finnas utrymme för ytterligare några enstaka fritidshus, men alla föränd-
ringar av betydelse bör föregås av någon form av mera detaljerad planläggning, varvid bland 
annat vatten- och avloppsfrågor måste utredas noggrant.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.

117. VADÖREN           (KARTBLAD 15, 16)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer 10 fastigheter med fritidshus. Tomterna ligger nära vatten, men är avgränsade 
något ovanför strandlinjen. Geologiskt präglas ön av berg i dagen. Grundvattenmagasinen är san-
nolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är mindre goda. 

Lämplig utveckling

Hela det bebyggda området omfattas av strandskyddsbestämmelser och är dessutom så tätt 
bebyggt att det inte finns utrymme för ytterligare tomtplatser. Skulle det uppstå önskemål 
om utvidgning av området västerut måste beslut om detta föregås av noggranna utredningar, 
lämpligen detaljplan och utredning beträffande vatten- och avloppsfrågor.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
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118. DANNEMORA - FILM       (KARTBLAD 10, 11, 18, 19)

Befintliga förhållanden
Ett stort område kring Österbybruk och Dannemora är utpekat som en kulturmiljö av riksintresse. 
I den senaste inventering som Upplandsmuseet gjort på uppdrag av Östhammars kommun redo-
visas ytterligare områden, väster och norr om riksintresseområdet, som kulturhistoriska miljöer.  
Även dessa områden är således präglade av århundradens bergshantering och järnframställning. 
Här finns bland annat lämningar efter hyttor i Bennarby, Håstensbo och Åknarby, intressanta byar 
som Karkebo, Sibbo, Kullbol, Ursbo, Myra, Ragnarby, Västerbol och en gammal klövjestig mellan 
Sibbo i Films socken och Labbo i Tegelsmora socken.

Lämplig utveckling

Några nämnvärda förändringar förväntas inte ske i området. Den allmänna inriktningen bör 
vara att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras och inte utsätts för förändringar som 
skadar dess genuina karaktär. Eventuella nya byggnader måste placeras och utformas med 
särskild hänsyn till byggnadstraditionen i området. Hyttrester m.m. är skyddade av kulturmin-
neslagen. 

I översiktsplanens del I diskuteras ny järnvägsdragning sydväst om Dannemora. En viss påver-
kan på kultur- och naturvärdena bör kunna accepteras om en järnväg medför andra betydande 
miljövinster.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

119. DANNEMORASJÖN - GRUVSJÖN - FILMSJÖN - LILLBYASJÖN MED         
OMNEJD     (KARTBLAD 10, 11, 18, 19)

Befintliga förhållanden
Naturen kring Dannemora och Österbybruk är mycket variationsrik och hyser dessutom avsnitt 
som är unika i landet. Område 119 omfattar bland annat några av de övre sjöarna i Fyrisåns vat-
tensystem, våtmarker, hagmarker och ädellövskog. Sjöarna är grunda och näringsrika och de är, 
tillsammans med de sanka strandängarna, utmärkta fågellokaler. Samtidigt som naturvärdena är 
mycket höga utsätts sjöarna för negativ påverkan i form av utsläpp från avloppsanläggningar och 
reningsverk samt gamla metallföroreningar från tidigare industriell verksamhet. 

Hela området är dessutom starkt kulturpåverkat av den långvariga gruvdriften och järnhante-
ringen. Flera av sjöarna har t. ex. anlagts som dammar under tidigare sekler. Större delen av områ-
det är en del av den riksintressanta kulturmiljön Dannemora - Österbybruk. Se vidare område Rk 
21. Området är också mycket värdefullt för friluftslivet och det innehåller ett intressant och viktigt 
dammsystem. 

I området ingår en del av Vattholmaåsen (genom Film och norrut). I åsen finns de kommuna-
la vattentäkterna Film och Norråsen med skyddsområde. Kommunen har också en vattentäkt vid 
Kyrkholmen väster om Karmdammen. 

Lämplig utveckling

Området är mycket stort och komplext med flera olika intressen som i allmänhet torde sam-
verka. Några större förändringar förväntas inte. När det gäller vård av vattensystemet drivs 
både utredningsarbete och praktiskt arbete av bland annat en aktiv lokal förening och kommu-
nen försöker på olika sätt att stödja detta arbete. Beträffande åtgärder i övrigt, t. ex. eventuella 
önskemål om bebyggelse, bör den allmänna inriktningen vara att natur- och kulturmiljön inte 
får skadas  och att konsekvenserna måste utredas närmare i varje enskilt fall. Se även områdena 
Rk 21 och 118.
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I översiktsplanens del I diskuteras ny järnvägsdragning öster om Österbybruk. En sådan skulle 
möjligen beröra sydöstra delen av område 119. En viss påverkan på naturvärdena bör kunna 
accepteras om en järnväg medför andra betydande miljövinster.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 21
* Utvidgat strandskydd 300 meter kring Stordammen, Dannemorasjön, Filmsjön, Harvikadam-

men, Karmdammen och  Slagsmyren - Hammarsdammen. 100 meter kring Lillbyasjön, Broån, 
Sundbroån (utanför Dannemorasjöns strandskydd).

*  Allmänna vägar nr 290, 292 och 718. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 
särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

*  Vattenskydd enligt länsstyrelsens resolution den 13 juni 1963 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.78,79,96,99
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  092, 186, 205
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-124, 125, 134
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

120. FILMS KYRKBY         (KARTBLAD 19)

Befintliga förhållanden
Den äldre kyrkbyn ligger i områdets norra del nordost om kyrkan. Väster om kyrkan finns skola. 
I övrigt består byns bebyggelse av egnahem från olika perioder under 1900-talet. Geologiskt präg-
las byn främst av Vattholmaåsen och närliggande sandjordar. Vattentäkt med skyddsområde finns 
i områdets östra del, söder om kyrkan.

Lämplig utveckling

Ytterligare bosättningar i byn bör uppfattas som positivt. I områdets sydöstra del finns ett 
detaljplanerat område  som i första hand bör utnyttjas för ny bebyggelse (området är avsett 
för småhus). Det bör vara tänkbart med kompletterande bebyggelse även på andra håll, men 
mycket stor hänsyn måste tas till den äldre kyrko- och bymiljön. Se även områdena Rk 21 och 
118 och 119.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 21
*  Allmän väg nr 718. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.78
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  092
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

121. BJÖRKKULLE VID BRYTTBYN             (KARTBLAD 19)

Befintliga förhållanden
Söder om landsvägen höjer sig en mindre moränkulle, bevuxen med björkar, över omgivande 
åkermarker. Kullen är en betydelsefull del i omgivande landskap. Se även områdena Rk 21 och 
118

Lämplig utveckling

Kullen påverkas positivt av betesdjur, men bör i övrigt lämnas orörd om det är möjligt. 
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 21
*  Allmän väg nr 722. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.77
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

122. BETESMARK NORR OM KILSMOSSEN          (KARTBLAD 18)

Befintliga förhållanden
Området består av en mindre hagmark och en ca 60 ha stor betad fuktäng. Längst västerut ligger 
en svagt välvd mosse. Området innehåller bland annat mycket gamla tallar och en ängsskog med 
ståtliga individer av lönn, ek och ask. Se även områdena Rk 21 och 118.

Lämplig utveckling

Betesmarkerna bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Ängsskogen och de gamla tallarna 
bör om möjligt undantas från avverkning.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 21

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.76
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  091
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

123. KULTURLANDSKAPET KRING PÅLSMORA        (KARTBLAD 11, 12)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av de öppna odlingsmarkerna runt Pålsmora. Sin största utbredning når de väs-
ter om byn. Åkerholmarna hyser ställvis en ganska rik och högvuxen örtflora. Norr om området 
finns en stor radiomast.

Lämplig utveckling

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Vid eventuell ny bebyggelse 
bör särskild hänsyn tas till landskapsbilden. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.80
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-58, 59

124. ROVSÄTTRA - KELINGE        (KARTBLAD  12)

Befintliga förhållanden
Kring Rovsättra finns frodig, delvis trädbevuxen hagmark omgiven av småbrutna åkrar och skog 
på moränmark. De ytor som inte är gödselpåverkade har en intressant flora. Runt Kelinge finns 
mera öppna och karga hagmarker och dessutom rikligt med hällmarker. 

Rovsättra är en stor by med flera äldre genuina gårdar och bibehållen bebyggelsestruktur och ett 
ålderdomligt vägnät. Se även område Rk 18.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 18.
*  Allmänna vägar nr 1126 och 1127. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.81
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  125
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-61
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 15
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

125. BORGGÅRDE OCH HANUNDA SAMT DEL AV STOCKHOLMSÅSEN          
(KARTBLAD 12, 21)  

Befintliga förhållanden
Inom området finns två längre sammanhängande åsavsnitt samt några mindre kullar. Åsen är till 
större delen flack inom området men vid Hanunda höjer den sig ca fem meter över det omgivan-
de landskapet. Flera mindre grustäkter finns. Åsen utgör ett markant inslag i landskapet i denna 
trakt. 

I byarna finns välbevarad bebyggelse och i Hanunda ligger gårdarna alltjämt väl samlade på den 
gamla bytomten. Invid den gamla vägsträckningen söder om Hanunda finns en runsten. Områ-
det är även i övrigt rikt på fornlämningar, bland annat ett stort gravfält söder om Borggårde samt 
gruvhålsområden. Se även område Rk 18.

Vattentäkten i Roddarne har ett fastställt skyddsområde.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte ut-
sätts för förändringar som skadar områdets genuina karaktär. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Åsen är också ett viktigt inslag i landskapet och den bör inte utsättas för ytterligare ingrepp. 
Den torde för övrigt också vara av väsentlig betydelse för vattentäkten i Roddarne. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 18.
*  Allmänna vägar nr 1126 och 1127. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).
* Skyddsområde för vattentäkt. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.83
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 15
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Valö

126. HÖKHUVUDS CENTRALBYGD         (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Området omfattar i huvudsak slättbygderna kring Olandsån samt sockencentrum i Hökhuvud. 
Här finns kyrka, prästgård, skola, egnahemsbebyggelse, småföretag och veterinärstation. Gråstens-
kyrkan uppfördes i slutet av 1400-talet. I området öst och nordöst om kyrkan finns en stor kon-
centration av fornlämningar. Gravfält och bebyggelselämningar finns även kring Roddarne och 
Väddika.
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Merparten av egnahemsbebyggelsen (ca 15 hus) m. m. omfattas av detaljplan. I Roddarne finns 
reservvattentäkt för Gimo.

En gammal soptipp finns öster om Olandsån, ca 1 km söder om kyrkan.

Lämplig utveckling
Trakten kring kyrkan och prästgården ligger under ett förordnande till skydd för landskapsbil-

den. I övrigt bör ytterligare bosättningar i bygden betraktas som något positivt under förutsätt-
ning att hänsyn tas till jordbrukets intressen, kulturvärden, landskapsbilden och fornlämnings-
områden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Om någon mera 
betydande utbyggnad skulle komma på tal i sockencentrumet bör fortsatt detaljplanering genom-
föras. Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.

Väg 288 genom Hökhuvud medför vissa nackdelar för trafikanter och kan upplevas som stö-
rande och farlig av invånarna. Även om det är svårt att utföra en förbifart, på grund av kyrkomil-
jön, fornlämningar, jordbruksintressen och ekonomi, bör ändå ett vägreservat utredas och hållas 
fritt från hindrande ny bebyggelse. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Allmänna vägar nr 288, 1117 och 1126. Inom 30 meter (väg 288) respektive 12 meter från väg-

området prövas bebyggelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 
*  Byggnadsförbud kring Hökhuvuds kyrka enligt Länsstyrelsens i Stockholms län resolution den 

1 december 1967 (IIIG61-96:67)
* Skyddsområde för vattentäkt.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.82, 82.106
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 16
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-58, 59

127. ÅNÖ ODLINGSLANDSKAP - HAGE VID VIKLUND         (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Odlingslandskapet kring Ånö utgörs av centralt belägna åkrar som omges av högre belägna betes-
marker. Värdefulla hagmarker förekommer, liksom flera fornlämningar.

Lämplig utveckling

Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Vid eventuell ny bebyggelse 
bör särskild hänsyn tas till landskapsbilden.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.84
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  118
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-65, 66

128. DEL AV FÅRÖN            (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
På Fårön finns en äldre gård samt ett fåtal nyare fritidshus. Centralt på ön finns hagmarker som är 
välbehållna och artrika trots att det inte förekommer något jordbruk på ön idag.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till strandskyddsbestämmelser och naturvärden torde inte någon ytterligare tomt-
plats kunna tillåtas på ön. Det är dock önskvärt att de öppna markerna hävdas. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Utvidgat strandskydd enligt karta.
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.75
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  149
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-28

129. BÖRSTILS KYRKA     (KARTBLAD 13)

Befintliga förhållanden
Kyrkan är från medeltiden, men präglad av ombyggnad på 1850-talet. Intill kyrkan finns en tion-
debod från 1700-talet och söder om kyrkan en prästgårdsmiljö från 1800-talet. Söder om präst-
gården ligger ett gravfält från yngre järnålder.  

I områdets norra del finns en skjutbana. Hela området ligger inom skyddsområde för vatten-
täkt. Del av området omfattas av detaljplan.

Lämplig utveckling

Större delen av området  omfattas av ett förordnande till skydd för landskapsbilden. Detta 
innebär bland annat att byggnadsåtgärder som nybyggnad och tillbyggnad inte får utföras 
utan tillstånd från länsstyrelsen (bygglov krävs också i vanlig ordning). Dessutom är det inte 
lämpligt med nya bostäder i området så länge skjutbanan finns kvar på nuvarande plats. Skjut-
banans användningstider prövas i särskild ordning. 

Ombyggnad av vägkorsningen planeras. Därvid kommer även skyddsbehovet av grundvatten-
täkten att utredas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Nybyggnadsförbud m.m. (förordnande till skydd för landskapsbilden) enligt Länsstyrelsens i 

Stockholms län resolution den 1 december 1967 (IIIG61-105:67).
*  Skyddsområde för vattentäkt.
*  Allmänna vägar nr 76 och 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt sär-

skilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 19

130. MARKASJÖN M. M.         (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Markasjön är en sänkt sjö som omges av lövrik skog. Fältskiktet är örtrikt och det finns ett visst 
inslag av döende träd. Kan vara en viktig fågellokal.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Skyddsområde för vattentäkt. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  137

131. SANDIKA        (KARTBLAD  14)

Befintliga förhållanden
Sandika ligger i sluttningen ned mot Sandikafjärden och omges av ett odlingslandskap med små 
åkrar och stenbundna betesmarker som mot fjärden övergår i sanka strandängar. Bymiljön har ett 
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bevarat bebyggelsemönster sedan 1700-talet och välbevarade gårdar från 1800-talets andra hälft 
med stora mangårdsbyggnader. I södra delen av byn finns ett ett gravfält som visar att platsen var 
bebodd redan under yngre järnålder.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  135
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-180
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 30
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

132. SÖDERÄNG           (KARTBLAD 14)

Befintliga förhållanden
Strax väster om gården Söderäng sträcker sig en långsmal, gärdesgårdsinhägnad hage mellan åker 
och skog. Den har en flora som är typisk för kalkrik, ogödslad mark.

Lämplig utveckling

Hagens värden bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift på fastigheten.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  136
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-183
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

133. SANDIKAFJÄRDEN           (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Sandikafjärden är en grund havsvik som är relativt stor och öppen, förutom en grupp öar, Örarna 
i den södra delen av fjärden. Koncentrationen av näringsämnen är hög. Den täta och rika kran-
salgsvegetationen på bottnarna är sannolikt mycket betydelsefull för rekrytering och uppväxt av 
fisk. Örarna utgör ett fågelskyddsområde.

Norr och öster om fjärden finns värdefulla hagmarker och strandängar (se även område 131). 
Även en hagmark mot Länsösundet ingår i område 133.

Sandikafjärden omges i väster och i sydost av stora fritidsbebyggelseområden (inom detaljplan) 
samt gården Sjögärd, där det också finns ett flertal fornlämningar.

Lämplig utveckling

I området bör inte tillkomma bebyggelse eller vidtas andra åtgärder som kan öka belastningen 
av näringsämnen. Ängs- och hagmarkerna bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Fågelskyddsområde vid Örarna
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.87
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  135
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82- 181, 182
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 82-83

134. GUNBYLE          (KARTBLAD 21, 22)

Befintliga förhållanden
Hagmarkerna vid Gunbyle består till stora delar av flikar längs skogskanterna. Området genom-
korsas av väg 288. I söder övergår hagmarken successivt i hassellund.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Allmän väg nr 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-67

135. DJUPMYREN         (KARTBLAD 14, 23)

Befintliga förhållanden
I området finns ett tiotal fritidshus. Fem fastigheter ligger nära vattnet men har ändå inte direkt 
kontakt med strandlinjen. Geologiskt präglas området av berg i dagen. Moränlager finns främst 
vid strandområdet. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt.  I övrigt bör landskapsbilden särskilt beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 20
*  Strandskydd 100 meter.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  20
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18

136. TUSKÖ          (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
Tuskö by ligger på en höjd omgiven av ett småbrutet odlingslandskap på morän- och finsediment-
marker. Tuskö utgör en mycket tät bymiljö där gårdarna alltjämt ligger samlade inom den gamla 
bytomtens gränser med gårdarna grupperade i två samlade klungor kring ett rikt förgrenat väg-
nät. 

Lämplig utveckling

Tuskö ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. För att tillgodose detta är det av 
stor vikt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts 
för förändringar som skadar områdets genuina karaktär. Eventuella nya byggnader placeras 
och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 20.
*  Allmänna vägar nr 1123 och 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  20
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.89
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

137. VÄSTRA TVÄRNÖ              (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Det äldre odlingslandskapet på Tvärnö är mycket välbevarat och på ön finns värdefull bebyggelse 
av delvis hög ålder. Gårdarna i Västra Tvärnö by ligger samlade på en gemensam bytomt i över-
gången mellan skogsbygden och den öppna odlingsmarken som utbreder sig i sydsluttningen ner 
mot Tvärnöfjärden. Till byn hör en samfälld sjöbodplats vid Tvärnö-fjärden, med äldre timrade 
sjöbodar. 

Utanför bytomten finns gårdarna Karlholm, Kvarngärdet, Ekensberg och Hästhagen samt flera 
torp, vidare ett mindre antal  fritidshus, varav flertalet ligger i mindre grupper på västra sidan och 
i strandnära lägen.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Med hänsyn till strandskyddsintressen och till att strandområdet redan till stor del är ianspråk-
taget är det inte lämpligt med ytterligare tomtbildningar väster om landsvägen. I övrigt kan 
möjligen enstaka kompletteringar medges i anslutning till någon befintlig bebyggelsegrupp 
under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och att hän-
syn tas till kulturmiljöer och landskapsbild enligt ovan.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-110
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 31
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

138. KLUBBUDDEN - FLUTTU           (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området finns 20 fastigheter med fritidshus. Strandområdet är tillgängligt för allmänheten. Geo-
logiskt präglas området av moränmarker med vissa inslag av berg i dagen. Tillgången på grund-
vatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.  

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt.  Även behovet av båtplatser måste beaktas.



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

98 99

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 20
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

139. SOLBACKEN - SKARPHÄGNADEN             (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området finns några äldre torp och gårdar samt ett 20-tal fastigheter med nyare fritidshus. Geo-
logiskt präglas området av moränmarker med vissa inslag av lera och berg i dagen. 

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges i anslutning till den befintliga be-
byggelsegruppen under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart 
sätt.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 20
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

140. ÄLVSNÄS          (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Älvsnäs har varit en viktig knutpunkt för befolkningen i den kringliggande skärgården. Bland an-
nat har det funnits handelsbod på platsen . År 1900 uppfördes såg och kvarn, vars byggnader fort-
farande finns kvar. I övrigt präglas området idag av ett 20-tal fritidshus, varav flertalet ligger tätt 
samlade. Här finns också en badplats. Marken utgörs i huvudsak av morän, med vissa inslag av lera 
och berg i dagen. Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna. 

Lämplig utveckling

Den centrala delen av området är redan så tätt bebyggt att det inte synes rymma någon mer 
tomtplats. Möjligen kan kompletteringar av bebyggelsen medges direkt norr om det ianspråk-
tagna området under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart 
sätt. Sannolikt krävs det noggranna utredningar och detaljplan bör upprättas om några mera 
betydande förändringar planeras. Även behovet av båtplatser måste beaktas.

Kvarn- och sågbyggnaderna utgör ett så särpräglat och intressant inslag på platsen att det är 
motiverat med stora ansträngningar för att bevara dessa. Användningen bör mycket väl kunna 
anpassas till moderna förhållanden, t. ex. någon form av turistisk verksamhet. Önskvärt är 
dock att även interiörer och industrihistoriskt intressanta utrustningar tas till vara.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 20
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2) 20
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18

141. NOLSTERBY URSKOG - MALMPLATSEN              (KARTBLAD  15)

Befintliga förhållanden
Området består dels av en platå med hällmarkstallskog, vari även ingår en del fuktiga sänkor med 
sumpskog, dels ett bebyggt område närmast Ängsfjärden. 

Skogsområdet utmärks av lång skoglig kontinuitet och är ett bra exempel på hällmarkstallskog 
som numera är ovanlig i regionen. I området häckar några mindre vanliga fågelarter.
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Det bebyggda området vid Malmplatsen består av 19 fastigheter, flertalet bebyggda med fritids-
hus. Strandområdet är tillgängligt för allmänheten. Geologiskt präglas området av moränmarker 
med inslag av berg i dagen.  

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Vid Malmplatsen bör enstaka kompletteringar av bebyggelsen kunna medges i anslutning till 
den befintliga bebyggelsegruppen under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas 
på ett godtagbart sätt.  Detaljplan kan dock krävas vid förändringar av större betydelse.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter kring Hälltalssjön och vid havsstranden.
*  Malmplatsen innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.91
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  151

142. NOLSTERBY - YTTERSBY - MÄLBY          (KARTBLAD 15)

Befintliga förhållanden
En stor del av Söderön utgör en kulturmiljö av riksintresse (Rk 20) som i korthet karaktäriseras 
av ett skärgårdspräglat odlingslandskap och en välbevarad äldre bebyggelsestruktur. Det aktuella 
området är dessutom av riksintresse för naturvården. Kring byarna Nolsterby, Yttersby och Mälby 
är naturvärdena i betesmarkerna, bland annat örtrikedomen,  särskilt utpekade i de inventeringar 
som finns. 

I Mälby ligger alla gårdar utom en på rad på en höjdrygg. Nolsterby har ett högt och domine-
rande läge i landskapet med gårdarna liggande på rad utefter landsvägens norra sida. Yttersbys tre 
gårdar ligger väl samlade kring ett vägskäl och utgör en tät miljö av ålderdomlig karaktär. I Nol-
sterby finns även ett välbevarat babtistkapell och i Yttersby  finns skolbyggnader som ger en bra 
bild av en äldre agrar skolmiljö. 

Lämplig utveckling

Byarna och odlingslandskapet kring dessa ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljö-
vården. För att tillgodose detta är det av stor vikt att byarnas bebyggelsestruktur och de äldre 
enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets genuina 
karaktär. Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyg-
gelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som för-
svårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom 
fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintressena Rk 20 

och Rn 54.
*  Allmän väg nr 1120. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  20
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.90
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  152
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-113, 114, 115
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 18
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
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143. LANDSKAP MELLAN LOTSHOLMEN OCH SUNDSÄNG         (KARTBLAD 15, 24)

Befintliga förhållanden
Området inrymmer gårdarna Lotsholmen och Sundsäng samt ett fåtal spridda fritidshustomter 
söder om Sundsäng. Mellan gårdarna finns ett värdefullt mosaiklandskap med ängsbackar, relativt 
örtrika skogspartier, sumpskog och strandängar. 

Lämplig utveckling

Med hänsyn till att området är relativt opåverkat av bebyggelse och att det har särskilda na-
turvärden skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Det finns inte några 
befintliga bebyggelseområden som kan kompletteras med fritidsbebyggelse enligt reglerna i 4 
kap. 4 § miljöbalken.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.92
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  153
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-117
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

144. FÄLÖN         (KARTBLAD 16, 24, 25)

Befintliga förhållanden
På Fälön finns fem gårdar, ett par torp samt ett 20-tal fritidshus från senare tid. Bomörarna väster 
om Fälön är helt ianspråktagna för fem fritidsfastigheter. På Fälön ligger tomtplatserna, med tre 
undantag, skilda från strandlinjen. Bebyggelsen finns i stort sett på öns södra halva. 

På öns västra sida finns påbörjat en lägerplats för kanotturism. Bygglov har meddelats bland 
annat för vindskydd, förrådsbyggnad, tre övernattningsstugor, bastu och brygga.

Naturförhållandena är intressanta. Ön är till större delen barrskogsbevuxen, men det finns ock-
så inslag av  odlingsmarker, våtmarker och, i norr, släta hällmarker. Våtmarkerna består av kärr, 
gölar och vikar i olika stadier av avsnörning från havet samt strandskog. Fågellivet är rikt. Geo-
logiskt präglas ön av morän- eller lermarker med stora inslag av berg i dagen eller mycket tunna 
jordtäcken. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är 
mindre goda. 

Lämplig utveckling

Fälön ingår i riksintresseområdet för naturvård Rn 18 och eftersom större delen av ön dess-
utom är relativt opåverkat av bebyggelse skall stor restriktivitet  råda vid bedömning av ny 
tomtbildning. Det synes inte finnas några befintliga bebyggelseområden som kan kompletteras 
med fritidsbebyggelse enligt reglerna i 4 kap. 4 § miljöbalken. Större möjligheter kan finnas om 
det gäller bosättningar som gagnar skötseln av kulturmarker.

En viss utveckling av kanotlägerplatsen synes vara möjlig enligt tidigare förhandsbesked, men 
någon form av mera detaljerad plan bör upprättas. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.
*  Strandskydd delvis utökat enligt karta. I övrigt 100 meter vid öns stränder och kring Storfla-

den.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.93
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  154
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
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145. LUNDA         (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området finns ca 15 fastigheter med fritidshus. Tomterna tar i anspråk större delen av strandom-
rådet och ligger även i en rad nordost om landsvägen. Mitt i området ligger dessutom den välbe-
varade Tvärnö skola från 1910, som idag används som samlingslokal. Geologiskt präglas området 
av ett grusigt parti närmast stranden och berg i dagen eller tunna jordtäcken nordost om landsvä-
gen. Grundvattenmagasinen är sannolikt små och förutsättningarna för enskilda avlopp är min-
dre goda.

Lämplig utveckling

Området sydväst om landsvägen får inte bebyggas mer på grund av strandskyddsbestämmelser. 
Nordost om vägen kan någon enstaka komplettering av bebyggelsen möjligen medges under 
förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och att trafiksäker, 
helst befintlig, utfart kan anordnas. Det är också, med hänsyn till bygdens karaktär, viktigt att 
bibehålla luckor i bebyggelsen så att denna inte kommer att ge ett kompakt intryck. Slutligen 
måste också sågverksamheten sydost om området särskilt beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
* Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

146. ÖSTRA TVÄRNÖ          (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Det äldre odlingslandskapet på Tvärnö är mycket välbevarat och på ön finns värdefull bebyggelse 
av delvis hög ålder. Gårdarna i Östra Tvärnö by ligger utspridda på den östra sidan av ön omgivna 
av ett småbrutet odlingslandskap med små åkrar mellan kala hällar och stenbundna betesmarker. 
I anslutning till gårdarna längst i öster, vid Laduskär närmast Raggarön, finns ett fåtal avstyck-
ningar för fritidshus. Nordväst om Södergården finns sågverk, hyvleri och byggmaterialförsälj-
ning. Udden sydost om landsvägen är opåverkad av bebyggelse, frånsett tre fritidshustomter vid 
Storviken.

Lämplig utveckling

Med hänsyn till kulturlandskapet, jordbruksintressen och bestämmelserna i 4 kap. 4 § miljö-
balken skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Möjligen kan någon 
enstaka komplettering göras i anslutning till befintlig bebyggelse under förutsättning att vat-
ten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och att särskild hänsyn tas till kultur-
miljöer och landskapsbild.  

Det är särskilt önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras 
och inte utsätts för förändringar som skadar områdets genuina kulturvärden. Eventuella nya 
byggnader måste placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingsland-
skapets karaktärsdrag. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.112
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-190, 192
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 31
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön
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147. HÖGALUND        (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området finns ett tiotal fastigheter med fritidshus. Tomterna tar i anspråk större delen av strand-
området. I östra delen av området, utanför bebyggelsen, finns en värdefull havsstrandäng och 
hagar. Geologiskt präglas området av moränmarken med inslag av berg i dagen. Tillgången på 
grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Nya tomtplatser får inte bildas på grund av strandskyddsbestämmelser. Strandområdet bör 
inte heller belastas av ytterligare enskilda avloppsanläggningar. Det är också, med hänsyn till 
bygdens karaktär, viktigt att bebyggelsen inte ger ett kompakt intryck. Se även område 152.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.112
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-190
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 31

148. LAGORNA           (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området finns ett 20-tal fastigheter med fritidshus. Tomterna tar i anspråk större delen av strand-
området. Strömsängsviken har en riklig bottenvegetation och kransalger förekommer. En relativt 
stor mängd trådalger förekommer också och ytterligare ökad näringsnivå innebär risk för utarm-
ning av den artrika bottenfloran. Geologiskt präglas området av moränmarken. Grundvattenma-
gasinen är sannolikt små. 

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt.  Tillgång till strandområde och båtplatser måste också särskilt 
beaktas. Se även område 152.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter
*  Allmän väg nr 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*   Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 79 - 81

149. RAGGARÖN - FRITIDSBEBYGGELSE        (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Söder om Raggarö by har ett 15-tal fastigheter för fritidshus avstyckats i spridda lägen. Två tomter 
ligger i direkt anslutning till vattnet, men i övrigt är strandområdena tillgängliga för allmänheten. 
Vid Sjöhusfjärden finns också välbevarade sjöbodar och gistvall som tillhör Raggarö by. Sjöhus-
fjärden, eller Södra Raggaröviken, är en skyddad vik som har kontakt med havsområdet endast via 
ett smalt sund. Spridda bestånd av kransalger har påträffats. Även i Friskärsvikens (Koviken) inre 
del växer kransalger. Här finns endast några enstaka små bryggor och i övrigt inga spår av mänsk-
lig påverkan. Geologiskt präglas området av morän- och lermarker med inslag av berg i dagen. 
Tillgången på grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna. 
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Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga tomtavstyckningar under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt.  Tillgång till strandområde och båtplatser måste också särskilt 
beaktas. Vidare kan det vara nödvändigt att närmare undersöka förhållandena i Sjöhusfjärden 
och konsekvenserna av mer båttrafik och ökad belastning från enskilda avlopp. Se även område 
152.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 43
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 79 - 81

150. RAGGARÖ BY OCH ODLINGSLANDSKAP         (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Raggarö är en genuin skärgårdsby som ligger i sydsluttningen ovan Sjöhusfjärden. Det äldre små-
brutna odlingslandskapet på Raggarön är mycket välbevarat, liksom den äldre bystrukturen och 
stora delar av bebyggelsen. Drygt en kilometer från bytomten ligger gårdarna Strömsäng, Sunds-
äng, Hassarmyren och Hasvik. Förutom agrar bebyggelse finns bland annat en blåbandslokal från 
1902 och skolhus från 1929. Vidare finns det ett fåtal fastigheter med fritidshus. Vid Sjöhusfjärden 
ligger välbevarade sjöbodar och en gistvall (se område 149).

Lämplig utveckling

Med hänsyn till kulturlandskapet, jordbruksintressen och bestämmelserna i 4 kap. 4 § miljö-
balken skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Möjligen kan någon 
enstaka komplettering göras i anslutning till redan avstyckade tomter under förutsättning att 
vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och att särskild hänsyn tas till kultur-
miljöer och landskapsbild.  

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och 
inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader 
måste placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1124. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.113
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  155
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 31
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Söderön

151. EKENSBERG - LÅNGVIKEN        (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
I området ligger gården Ekensberg samt ett tiotal fastigheter med fritidshus, varav flertalet utmed 
Långvikens strand. Vid Långviken finns också båthus och bryggor för småbåtar samt ett par ut-
hyrningsstugor. Dessa ingår i en verksamhet som drivs från gården Ekensberg. Vid själva gården 
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finns numera även en restaurangbyggnad. Långviken och Näsudden är populära besöksmål för 
båtturister. Geologiskt präglas området av moränmarker med inslag av berg i dagen. Tillgången på 
grundvatten begränsar bebyggelsemöjligheterna.

Lämplig utveckling

Enstaka kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet och 
i anslutning till befintliga tomtavstyckningar under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor 
kan lösas på ett godtagbart sätt. Då det påbörjats en verksamhet inriktad på turism bör möj-
ligheterna till en utveckling av denna särskilt beaktas. Förslag har framförts om att använda en 
del av området för en mindre golfanläggning, vilket också skulle förbättra möjligheterna att 
upprätthålla de öppningar i skogslandskapet som nuvarande åkrar utgör. 

Eventuella önskemål om en utvidgning av verksamheten bör prövas i en mer detaljerad plan. 
Det kan vara nödvändigt att närmare undersöka förhållandena i Långviken och konsekven-
serna av mer båttrafik och ökad belastning från enskilda avlopp. Se även område 152.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.114
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  156 

152. GALTFJÄRDEN - ÖSTERFJÄRDEN - ÄLVSNÄSFJÄRDEN         (KARTBLAD 24)

Befintliga förhållanden
Galtfjärden, som är Skeboåns och Edebovikens mynningsområde, tillhör  de mest påverkade vatt-
nen i kustområdet. Via Edeboviken kommer närsalter bland annat från Hallstaviks pappersbruk. 
Vattnet påverkas också av tätorterna Östhammar och Hargshamn, fiskodling,  enskilda avlopp 
m.m.

Lämplig utveckling

Så långt möjligt bör åtgärder efter hand vidtas för ytterligare förbättra reningsanläggningar. 
Noggranna utredningar bör göras vid planering av ytterligare bebyggelse med enskilda av-
loppsanläggningar, så att belastningen på fjärdarna inte ökar.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) , ingår i riksintresset Rn 18.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Områden av riksintresse för naturvård i Uppsala län” (1)  N 18
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  156

153. HACKBOL         (KARTBLAD 20)

Befintliga förhållanden
I det flacka odlingslandskapet vid Hackbol, som helt omges av vidsträckta skogar, finns två hagar 
av botaniskt intresse. 

Lämplig utveckling

Hagarnas värden bibehålls bäst genom fortsatt beteshävd. Eventuella nya byggnader måste 
placeras med särskild hänsyn till odlingslandskapet och jordbrukets intressen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-60
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154. GRANSUMPSKOG SYDVÄST OM ÅKNARBY       (KARTBLAD 18)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av gammal, tidigare blädad granskog med urskogskaraktär. Här finns gott om 
fallna och murkna träd, vilket gynnar förekomsten av sällsynta djur- och fågelarter.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.95
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  090

155. DANNEMORA  KYRKBY            (KARTBLAD 18) 

Befintliga förhållanden
Dannemora kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet. Den är en typisk uppländsk gråstenskyrka med 
rik tegelornering och den är en av landskapets mest orörda senmedeltidskyrkor. Norr om kyrkan 
finns prästgården och söder och väster om kyrkan egnahemsbebyggelse med knappt 20 hus.  

Lämplig utveckling
Det synes inte finnas några hinder för en viss komplettering av bebyggelsen under förutsättning 
att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och att kyrkans och prästgårdens när-
områden undantas från bebyggelse och även i övrigt särskilt beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m. m.
*  Allmän väg nr 711. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

156. VÅTMARKER SÖDER OM STORDAMMEN         (KARTBLAD 19)

Befintliga förhållanden
Söder om Stordammen ligger ett 340 ha stort, mycket flackt våtmarkskomplex. Områdets ostli-
gaste del utgörs av Hällbomossen där det växer sumpskog. Våtmarkskomplexet är mer eller min-
dre påverkat av vattenståndsändringar i den reglerade Stordammen. Det är också lokalt påverkat 
av dikning och avverkning. Hällbomossen är helt orörd. 

Lämplig utveckling

Framförallt Hällbomossen bör bevaras opåverkad så långt det är möjligt.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i delvis riksintresset Rk 21 
*  Utvidgat strandskydd 300 meter kring Stordammen. 100 meter kring Lillsjön.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  21
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.96, 102
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  093
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 24

157. OMRÅDE ÖSTER OM GIMO DAMM     (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Olandsåsen ligger under väg 288 och är särskilt i södra delen täckt av lera. Åsen är av betydelse 
bland annat för vattentäkter i Gimo och i Lysta (Hökhuvud). Området mellan Gimo damm och 
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väg 288 består av skogsmark. Gimo damm och dess närområden ingår i en kulturmiljö av riksin-
tresse - Gimo Bruk.

Vattentäkten för Gimo har ett fastställt skyddsområde.

Lämplig utveckling
Åsens värde som grundvattentäkt måste beaktas vid alla åtgärder, även vid ombyggnad av väg 

288. 
Under samrådet har det inkommit förslag om att anlägga en golfbana öster om Gimo damm. 

En sådan skulle kunna bli ett attraktivt komplement till verksamheten vid Gimo herrgård och kan 
därför lämpligen utredas vidare.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i delvis riksintresset Rk 22 
*  Utvidgat strandskydd 300 meter kring Gimo damm. 
*  Allmän väg nr 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Skyddsområde för vattentäkt. 

158. ÖRSTA          (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Örsta är en bymiljö med flera äldre ekonomibyggnader och välbevarade bostadshus från 1800-
talets mitt samt spår efter småskaligt åkerbruk. Betesmarker och äldre odlingar ligger insprängda 
mellan höjdpartier medan den bördigare odlingsmarken finns ner mot Olandsån. Ett gravfält väs-
ter om byn visar att bebyggelse funnits i trakten sedan yngre järnålder.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 47

159. VÄDDIKA           (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Väddika avfallsanläggning är kommunens enda deponeringsplats för avfall. Anläggningen är prö-
vad enligt miljöskyddslagens tillåtlighetsregler. Vid anläggningen sker både omlastning och depo-
nering. En gammal tipplats finns söder om Hökhuvud.

Lämplig utveckling

Anläggningen torde komma att finnas kvar på platsen under överskådlig tid. Verksamheten 
följer de regler som lagen föreskriver. En minskning av mängden deponerat avfall eftersträvas. 
I stället torde området få allt större betydelse som insamlings- och sorteringsplats för olika 
former av återvinningsbart material och för farligt avfall. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  128
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160. BJÖRSTA GRUVA           (KARTBLAD 22)

Befintliga förhållanden
Området  är en intressant gruvmiljö med lämningar efter över 200 års verksamhet. Gruvorna är 
kända sedan 1600-talet. Det finns ingen bebyggelse idag, men spår efter byggnader, gruvhål och 
skrotstensvarp, liksom ett välbevarat vägnät som tidigare förband gruvan och Masugnsbyn. 

Lämplig utveckling

Lämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen, vilket bland annat skogsbruket måste 
beakta. Någon efterfrågan på bebyggelse i området förväntas inte. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 50

161. MASUGNEN          (KARTBLAD 22)

Befintliga förhållanden
Området har en intressant masugnslämning och välbevarade torpmiljöer med tillhörande över-
givna odlingsmarker. Masugnen uppfördes 1668 och försåg järnbruket i Harg med tackjärn fram 
till 1752. De torp som finns kvar runt Masugnen utnyttjas idag som fritidsbostäder.

Lämplig utveckling

Masugnslämningarna m.m. är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). Det är önskvärt att 
torpbebyggelsen bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar dess genuina karaktär. 
Förutsättningarna för detta  torde vara störst om de behålls som fritidsbostäder.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 51

162. LÖHAMMARSJÖN - STOCKBYSJÖN          (KARTBLAD 22)

Befintliga förhållanden
Löhammar- och Stockbysjöarna är sänkta i flera etapper och Stockbysjön är nu att betrakta som 
en före detta sjö. Söder om Löhammarsjön finns bestånd av ädla lövträd, främst ek och ask. Om-
rådet har ett intressant fågelliv.

Lämplig utveckling

Våtmarker och ädla lövträd bevaras opåverkade så långt det är möjligt. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Löhammarssjön, Gullströmsån och ån från Löhammarssjön.
* Området ingår delvis i riksintresset Rk 23

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  23
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.107
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  129
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 21

163. DEL AV HARG     (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Börstilsåsen vid Harg är barrskogsbeklädd, bland annat ett bestånd av ca 300 år gamla tallar. I an-
slutning till tallbeståndet ligger Hargs kyrka och delar av bruksmiljön i Harg. Dessa områden be-
handlas närmare i redovisningen av riksintresseområdena Rk 23 och Rn 61.

Lämplig utveckling

Det är mycket angeläget att bebyggelsemiljön inte förvanskas. Tallarna kring kyrkan utgör na-
turreservat och landskapet kring kyrkan är också skyddat genom ett särskilt förordnande.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Området ingår i riksintressena Rk 23 
*  Skogsområde med tallar i Harg är naturreservat och ingår i det europeiska nätverket av särskil-

da bevarandeområden - Natura 2000 (riksintresse Rn 61). 
*  Skydd för landskapsbilden kring Hargs kyrka enligt Länsstyrelsens i Stockholms län resolution 

den 1 december 1967.
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Bruksgatan i Harg utgör samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  23
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.107
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 21

164. MARKA OCH ISÄLVAVLAGRING UTMED VÄG 76       (KARTBLAD 22)

Befintliga förhållanden
Området omfattar en delar av Börstilsåsen norr och söder om Harg. Åsen ligger i direkt anslut-
ning till väg 76 (norr om Harg huvudsakligen öster om vägen). Vattentäkt för Harg och Hargs-
hamn finns vid Adolfsdal.

I norra delen av området ligger Marka som är en by med välbevarad radbystruktur. Här finns 
bland annat ett före detta komministerboställe med värdefull äldre bebyggelse, gästgivargård och i 
byns utkant ett mycket genuint båtmanstorp. Flera gravfält visar att byn koloniserades under järn-
åldern. 

Lämplig utveckling

Åsar med isälvavlagringar är generellt viktiga grundvattenkällor och det är därför särskilt vik-
tigt att åtgärder som kan innebära risk för förorenande utsläpp inte vidtas i dessa områden. Vid 
eventuell ombyggnad av väg 76 bör grundvattenskyddet diskuteras. Börstilsåsen utnyttjas som 
vattentäkt för Östhammar och Harg - Hargshamn.

Det är önskvärt att Marka bys bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras 
och inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggna-
der bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör 
landskapsbilden. 

Väster om väg 76 söder om Marka finns flacka grusområden som på grund av sina goda mark-
förutsättningar och läget intill vägen skulle kunna vara lämpliga för t. ex. viss typ av industri-
bebyggelse. Vid eventuell etablering är det dock mycket viktigt att det kan fastslås att det inte 
föreligger någon risk för förorening av grundvattnet. Skogspartiets skönhetsvärden bör också 
beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-184
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 20

165. SJÖHAGEN VID HARGSVIKEN          (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
I området finns öppna strandängar, hagmark med blandskogspartier och ett al - björkkärr. Särskilt 
strandängarna har stor betydelse för fågellivet, främst som sträcklokal.
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Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. I övrigt är det ange-
läget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella andra åtgärder 
i miljön. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) och ingår i riksintresset Rk 23
*  Utvidgat strandskydd.  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  23
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.110
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  130
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-193
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 21

166. VÄRLINGSÖ MED OMGIVANDE ÖAR           (KARTBLAD 23, 24)

Befintliga förhållanden
Värlingsö är en skogbevuxen moränö. I väster överväger hällmarksskog, i övrigt dominerar gran-
skogen. En stor del av skogen är avverkad på senare tid. de södra delarna utgörs av igenväxande 
kulturmarker med lövträd. På öns centrala delar finns en del kärrpartier, bland annat Träsket, som 
är ett orört topogent fastmattekärr. Många småöar är bevuxna med blandskog. Området har ett 
rikt djurliv och goda miljöer för fågel, särskilt Själgynnorna. Vikar på södra Värlingsö och grund-
området sydost om ön är sannolikt viktiga lokaler för reproduktion och uppväxt av fisk. 

På Länsöholmen finns fyra strandtomter med fritidshus samt ett välbevarat skärgårdshemman 
som byggdes upp vid 1800-talets mitt. På Värlingsö fanns i början av seklet fem gårdar eller torp. 
Flertalet av dessa har nu fått sin bebyggelseenhet avstyckad och det finns därutöver ytterligare ett 
tiotal fritidsfastigheter på ön. Bebyggelse finns också på Torsholmen, sammanlagt 12 fastigheter 
samt ett äldre hemman. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. Med hänsyn till naturvärdena och bestämmelserna i 4 kap. 4 § mil-
jöbalken skall stor restriktivitet råda vid bedömning av ny tomtbildning. Det är önskvärt att 
de äldre gårdarna bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar kulturvärdena, likaså 
att eventuella nya komplementbyggnader placeras och utformas med särskild hänsyn till det 
traditionella byggnadssättet. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Skälgrynnorna sydost om Värlingsö är ett fågelskyddsområde, se Sk 18.
*  Ingår i det europeiska nätverket av särskilda bevarandeområden - Natura 2000 (Riksintresse-

område N 62)
*  Delvis utvidgat strandskydd, i övrigt 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.109
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  132
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 52
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 87 - 88

167. HÅNSTENSBO           (KARTBLAD 18)

Befintliga förhållanden
I Hånstensbo finns en hage som är relativt stor och öppen. Den har inslag av träddungar. I områ-
det finns odlingsrösen och huslämningar.
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Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Fornlämningar är 
skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-67

168. NORRBYTORP      (KARTBLAD 20)

Befintliga förhållanden
Norr om Norrby by ligger ett område med välbevarad torpbebyggelse från 1700-talets senare del 
och 1800-talets första hälft. Bebyggelsen omges av ålderdomliga åkrar. Vägen till torpen passerar 
järnvägen mellan Dannemora och Hargshamn. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att den äldre bebyggelsen bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar 
kulturvärdena, likaså att eventuella nya byggnader placeras och utformas med särskild hänsyn 
till det traditionella byggnadssättet. Tillräckliga skyddsavstånd till järnvägen måste också be-
aktas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 55

169. STORMOSSEN                 (KARTBLAD 20)

Befintliga förhållanden
Stormossen är en av tuvor och höljor koncentriskt uppbyggd högmosse. Det nuvarande området 
utgör endast den centrala resten av en tidigare betydligt större mosse som utdikats.  Stormossen är 
med avseende på den koncentriska uppbyggnaden ett av Upplands tydligaste exempel på en hög-
mosse.

Lämplig utveckling

Området bevaras opåverkat så långt det är möjligt.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* ”Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.103

170. RISINGE        (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Området omfattar Risinge gård med tillhörande torp och flera gravfält. I områdets södra del lig-
ger torpställena Tranviken och Skarpgärden. Många värdefulla och välbevarade byggnader finns 
kvar.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att äldre byggnader bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar om-
rådets kulturvärden, likaså att eventuella nya byggnader placeras och utformas med särskild 
hänsyn till det traditionella byggnadssättet. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvå-
rar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 48
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171. SILKESBACKEN         (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Silkesbacken är en moränrik hage som höjer sig över den omgivande Olandsslätten och utgör ett 
påtagligt inslag i landskapsbilden med sina vackra pelarenar och björkar och en välbehållen trä-
gärdesgård. I hagen finns också ett odlingsröse. 

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd.

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.119
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  211
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-138

172. JORDBRUKSLANDSKAPET KRING OPPBYN - FORS        (KARTBLAD 21)

Befintliga förhållanden
Byn består av Oppbyn, Nederbyn och Kvarngården. Norra delen av Oppbyn har bevarat sin bebyg-
gelsestruktur sedan tiden före skiftena och gårdarna ligger på långsmala tomter med välbevarad 
bebyggelse i huvudsak från 1800-talets mitt. Även i övriga delar av området finns värdefull bebyg-
gelse, bland annat vid Kvarngården.  Byn omges av ett äldre odlingslandskap och ett stort antal 
gravfält samt en intressant hyttlämning. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. Beträffande brukande av 
marken närmast Olandsån, se även område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter längs Olandsån.
*  Allmän väg nr 675. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.121
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  212
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-70
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 49
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

173. ASKHOLMEN          (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Området ligger öster om järnvägen mellan Hargshamn och Hallstavik och omfattar även Järsjö-
fjärden. Askholmen är en gård vars brukningscentrum numera är avstyckat. Nordost om gården 
ligger fem fastigheter med fritidshus. I övrigt är området obebyggt och präglas av skogsmark med 
inslag av mindre odlingsmarker. Strandområdet är tillgängligt för allmänheten. 

Järsjöfjärden går delvis in i Norrtälje kommun. Den norra delen av fjärden, Askholmsviken, är 
unik med mycket höga naturvärden till följd av sin vegetation, sitt klara och näringsfattiga vatten 
och sin orördhet. Järsjöviken söder om Askholmsviken är mera näringsrik.  
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Lämplig utveckling

Förslag till fritidsbebyggelse har lagts fram tidigare. Som nämnts ovan är dock Järsjöfjärden 
mycket skyddsvärd. Det är också viktigt att undvika konflikter mellan fritidsbebyggelse och 
utveckling av industriområdet kring Hargs hamn. Vidare måste järnvägstrafiken och eventu-
ella transporter med farligt gods beaktas. Med hänsyn till att området dessutom omfattas av 
miljöbalkens bestämmelser (4 kap. 4 §) om kustområdet bedöms det nu inte vara lämpligt att 
planera ett nytt fritidsbyggelseområde här. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Strandskydd 100 meter. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kransalger och grunda havsvikar” (7)  sid 88 - 89

174. SVINNÖOMRÅDET          (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Svinnö by med dess lövträdsrika omgivningar utgör en kontrast mot det barrträdsdominerade 
landskapet. Byn ligger på en bergknalle omgiven av ett småbrutet kuperat landskap. Här finns väl-
bevarade gårdar med bebyggelse huvudsakligen från 1800-talet och värdefulla ängs- och hagmar-
ker. Väster om byn ligger gården Västerängen, som utgörs av en stor ladugård och två arbetarbo-
städer, i ett storskaligt och flackt åkerlandskap som uppodlats i ganska sen tid. Öster om byn ut 
finns gården Svinnötorp. Flera bostadsenheter har sedemera styckats av för att bilda egna fastig-
heter.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Berörs av riksintresse Rn 56.
*  Strandskydd 100 meter.
*  Allmän väg nr 1113. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.123
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  156, 247
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-195
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 32
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Svinnö

175. RASTSJÖN OCH OMGIVANDE MYRMARKER         (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Rastsjön är en typisk skogssjö av brunvattenkaraktär. Den omges i söder och norr av vidsträckta 
kärrmarker. Sjön är osänkt och helt fri från förorenande utsläpp. Den avvattnas norrut via Flymy-
raån mot Hammardammen. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att sjön undantas från förorenande avlopp och sänkningsföretag. Dikning av 
myrområdena bör också undvikas, liksom gödsling och avverkning i kantzoner. I översiktspla-
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nens del I, avsnittet kommunikationer, diskuteras en järnvägsdragning genom området. Detta  
bör dock ses som en möjlig åtgärd på mycket lång sikt. Om det i framtiden skulle bedömas vara 
ett samhällsekonomiskt rimligt projekt måste också miljökonsekvenser utredas och vägningar 
göras mellan negativa konsekvenser och de miljövinster som kan uppnås. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Rastsjön. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.124
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  204

176. SÖDERKULLA         (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Söderkulla med dess omgivande odlingsmarker ligger som en öppen glänta i skogslandskapet. Här 
finns bland annat Skarpbacken, en hagmark som sluttar från skogen ner mot gården och sätter sin 
prägel på landskapet.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Området bör inte 
utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-135

177. MORKARLA           (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Morkarla kyrka ligger vid ett vägskäl i en skogsbygd som koloniserades först under medeltiden. 
Kyrkan är en senmedeltida gråstenskyrka med fristående klockstapel. Invid kyrka finns en kom-
ministergård med  huvudbyggnad från 1876. Söder och öster om kyrkan finns skola och ett min-
dre antal egnahemsbyggnader. I området finns också rester av en järnvägsbank och tidigare indu-
striell verksamhet.

Lämplig utveckling

Särskilt med anledning av att det finns skola i byn lämpar sig området väl för ytterligare be-
byggelse. Förutsättningen är att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt och 
att kyrkans och komministergårdens närområden undantas från bebyggelse och även i övrigt 
särskilt beaktas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Kyrkan är skyddad enligt kulturminneslagen (KML).
*  Allmänna vägar nr 683 och 688. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt sär-

skilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 25

178. ÖSTANÅ           (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Vid ån i utkanten av Östanå by ligger bebyggelse som representerar ett nytt skede i utvecklingen 
på landsbygden under 1800-talets andra hälft. Bebyggelsen består av en kvarn, ett snickeri och ett 
missionshus. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsen bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar dess ka-
raktär. En hage vid Västanå bör också särskilt beaktas.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 688. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.116
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 56

179. BOTBYN         (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Av särskild betydelse i Botbyn är en hage med hävdgynnad flora. Här finns också en genuin gårds-
miljö.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Området bör inte 
utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden och gårdsmiljön. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-136

180. MORKARLA - ÖSTERBY        (KARTBLAD 20) 

Befintliga förhållanden
Av särskild betydelse i Morkarla-Österby är en hage som utgörs av en helt öppen, hällrik udde i 
åkerlandskapet och en kantzon längs skogen. Här finns också åkermark och agrar bebyggelse. 

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Området bör inte 
utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör kulturlandskapet.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 292. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-137

181. SVENSARVA            (KARTBLAD 20)

Befintliga förhållanden
Svensarva by har tre gårdar med enhetlig och representativ bebyggelse från 1800-talets senare del 
och 1900-talets början. Odlingsmarkerna kring byn har en välbevarad äldre struktur.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte ut-
sätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader bör place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Kulturlandskapets öppenhet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 57

182. RAMHÄLLS GRUVOR          (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Ramhälls gruvor är kända sedan 1700-talet och var i drift till 1975. På gruvområdet finns idag 
den stora gruvlaven, sovrings- och anrikningsverk, liksom transportörtunnlar bevarade. Området 
innehåller också arbetarbostäder, några torp, ett missionshus och en skolbyggnad. Missionshu-
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set hör till de bäst bevarade i länet och är av sådant värde att en byggnadsminnesförklaring skulle 
vara befogad.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsen bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets 
genuina karaktär. Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till 
den historiska gruvmiljön. Förutsättningarna för att bibehålla industribebyggelse och anlägg-
ningar bör utredas närmare i samråd mellan ägaren, Upplandsmuseet, Länsstyrelsen m.fl.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 683. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 58

183. GÅNINGSMYRAN         (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Gåningsmyran är en igenväxande brunvattengöl, numera närmast med karaktären av rikkärr. Här 
finns bland annat ett rikt fågelliv.

Lämplig utveckling

Bevarande av naturvärdena bör eftersträvas. Reglerna i 30 § skogsvårdslagen om hänsyn till 
naturvårdens intressen tillämpas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring sjön. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.125
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  206

184. GIMO FLYGPLATS MED OMGIVNINGAR         (KARTBLAD 20, 21)

Befintliga förhållanden
Centralt i området ligger Gimo flygplats. Denna har tidigare haft en militär funktion, men har 
förvärvats av kommunen. Omgivningarna präglas av Kilbyslätten, skogsmarker och spridd bebyg-
gelse.

Lämplig utveckling

Området utgör en viktig tillgång för kommunen och den framtida användningen av flygplat-
sen bör diskuteras närmare. Här finns möjlighet till fortsatt flygtrafik (civilflyg och sportflyg), 
motorsport, företagsetableringar m.m. Med anledning av de bullerstörningar som orsakas av 
flygtrafik o. dyl. bör flygplatsens framtida användning bestämmas innan man beslutar om nya 
bostadshus i området.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Allmän väg nr 689. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). . 

185. LUNDA - KILBY - LÖDDBY - MYSSLINGE            (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Området omfattar byarna Lunda, Kilby, Löddby och Mysslinge som ligger vid Kilbyslätten. Ge-
nom området slingrar sig Kilbyån som i äldre tider givit kraft för drift av kvarnar, sågar och en tid 
även en masugn  och hammarsmedja. I brynstråket vid Lunda och Löddby finns ett mosaikartat 
hagmarksområde med inslag av äldre övergivna åkrar. Området är rikt på järnåldersgravfält. By-
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arna innehåller välbevarad och representativ bebyggelse från 1800- och 1900-talen. Mysslinge hör 
till kommunens mest välbevarade bymiljöer. Den kvarnbyggnad som fortfarande finns kvar i Lun-
da byggdes 1937 och är av stort teknikhistoriskt intresse. 

Lämplig utveckling

Området speglar en mångsidig historisk utveckling. Det är önskvärt att byarnas bebyggelse-
struktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar som ska-
dar områdets kulturvärde. Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild 
hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för 
åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibe-
hålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Med anledning av de bullerstörningar som orsakas av flygtrafik bör den framtida använd-
ningen av Gimo flygplats bestämmas innan man beslutar om nya bostadshus i norra delen av 
området (jämför område 185).

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmänna vägar nr 685, 686 och 689. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt 

särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.127
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 59

186. MÅNGSTA           (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Mångsta by med dess gårdar och kuperade hagar ligger som en ögrupp av moränholmar, omgiven 
av Kilbyslättens åkrar. Vid infarten till Mångsta från väg 288 ligger ytterligare tre små hagar. Vid 
Bärby finns en äldre värdefull transformatorbyggnad.

Lämplig utveckling

Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar 
jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt 
jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  208
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-146, 147

187. HAGMARKER VID SÖDERLÖVSTA         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Väster om gården Söderlövsta utbreder sig på moränkullar i anslutning till Kilbyslätten hagmarker 
som bland annat präglas av vidkroniga ekar  och en välutvecklad hävdgynnad vegetation. 

Lämplig utveckling

Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar 
jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt 
jordbruksdrift och särskilt genom beteshävd på ängs- och hagmarker. 
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Med anledning av de bullerstörningar som orsakas av flygtrafik bör den framtida användning-
en av Gimo flygplats bestämmas innan man beslutar om nya bostadshus i nordvästra delen av 
området (jämför område 184).

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.130
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  209
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-142

188. VETTSTA - ONSBY  - NORRLÖVSTA - FASTBOL         (KARTBLAD 28, 29)

Befintliga förhållanden
Området präglas av relativt stora odlingsmarker samt skog och genom sin rikedom på fornläm-
ningar - gravplatser, fossil åkermark, husgrundsterasser och övergivna torp - uppvisar det en be-
byggelsekontinuitet från bronsålder och framåt. Bebyggelsen idag består av ett antal gårdar och 
senare tillkommen egnahemsbebyggelse på spridda platser. Intressant äldre bebyggelse som är väl-
bevarad finns bland annat på fastigheterna Fastbol 1:2, Onsby 1:4, Vettsta 3:3 och Vettsta 3:12. Vid 
Norrlövsta finns särskilt värdefulla hagmarker.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att de äldre kulturhistoriskt värdefulla enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar kulturvärdena. Eventuella nya byggnader bör placeras och 
utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. Om-
rådet bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift och särskilt genom beteshävd 
på ängs- och hagmarker. 

Med anledning av de bullerstörningar som orsakas av flygtrafik bör den framtida använd-
ningen av Gimo flygplats bestämmas innan man beslutar om nya bostadshus i västra delen av 
området (jämför område 184). Det är också viktigt att beakta framtida omläggning/förbättring 
av väg 288.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmänna vägar nr 288 och 689. Inom 30 respektive 12 meter från vägområdet prövas bebyg-

gelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.118
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  210
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-140
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 60

189. F. D. MÖRTSJÖN        (KARTBLAD 28, 29)

Befintliga förhållanden
Området består av en sedan länge utdikad sjö, numera bevuxen med mycket tät björksumpskog 
med inslag av lundvegetation i kanterna. Omgivningen består av barrskog. Biotopen är ovanlig i 
trakten och har stor betydelse för fåglar, insekter och andra djur.

Lämplig utveckling

Bevarande av naturvärdena bör eftersträvas. Reglerna i 30 § skogsvårdslagen om hänsyn till 
naturvårdens intressen tillämpas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.132
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  213
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190. ÅSTORP         (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Intill landsvägen söder om Åstorp ligger en småkuperad enbacke som är en betydelsefull del i om-
givande landskap.

Lämplig utveckling

Bevarande av naturvärdena bör eftersträvas. Fortsatt användning av hagen som betesmark 
torde ge bästa förutsättningar för bevarande av naturvärdena.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
* Allmän väg nr 668. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.120
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-171

191. CHARLOTTENDAL        (KARTBLAD  29)

Befintliga förhållanden
Charlottendal utgör ett välbevarat exempel på en större gård från 1700-talet med bevarad bebyg-
gelsestruktur och många värdefulla byggnader från 1700- och 1800-talen.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar gårdens kulturvärden. Eventuella nya byggnader bör place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden.  
Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift. 

Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter kring Olandsån.
*  Allmän väg nr 675. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 63
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

192. GILLINGESJÖN          (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Gillingesjön är en lokal utvidgning av Olandsån omgiven av ängsmarker, vilka översvämmas un-
der högvatten. Området är en av flyttfåglar livligt frekventerad rastlokal under vår och höst. Upp 
mot landsvägen finns också torr- och friskängar med hävdgynnad flora. 

Lämplig utveckling

Området bör undantas från dikning så långt det är möjligt. Beträffande brukande av marken 
närmast Olandsån, se område 70. Områdets betydelse som “reningsfilter” för Olandsåns vatten 
bör också närmare studeras.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter utmed Olandsån.
*  Allmän väg nr 668. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
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Området beskrivs i följande dokument     område nr  
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.133
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  214
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-172
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

193. HAGMARKER VID KÄLLEBERGA          (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
I området finns ett antal hagar som är rika på fornlämningar och som utgör en betydelsefull del i 
det omgivande landskapet. 

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. Området bör inte 
utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.  
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr  
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.128

194. STOCKHOLMSÅSEN VID HAPPSTA           (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
I området finns flera mindre åskullar samt en något större väster om Vadet. På den senare före-
kommer gravfält, jordhögar och triangelformade stensättningar, delvis övervuxna och även skada-
de av täktverksamhet. Kullen norr om Vadet är helt utbruten. Vid Spångby by finns en björkhage 
med rik flora. Områdets bebyggelse utgörs av jordbruksgårdar, enstaka egnahem och en snickeri-
fabrik.

Lämplig utveckling

Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar 
jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt 
jordbruksdrift och särskilt genom beteshävd på ängs- och hagmarker. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 686. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.129
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-148

195. ÖSTRA OVANBY         (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Ovanby ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården, Rk 25. Hagmarker, liksom 
bebyggelse och fornlämningar, är av särskilt intresse i Östra Ovanby.

Lämplig utveckling

För att tillgodose riksintresset är det av stor vikt att byns bebyggelsestruktur och de äldre en-
skilda byggnaderna bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvär-
den. Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar 
jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt 
jordbruksdrift.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 25
*  Allmän väg nr 672. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  25
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-174, 175
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 34

196. EKEBY KYRKA OCH OMGIVANDE ODLINGSLANDSKAP         (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Ekeby kyrka är byggd av gråsten och uppfördes troligen under senare hälften av 1400-talet. den 
har en rikt utsmyckad vapenhusport. Kyrkan ligger i ett vidsträckt slättlandskap kring Olandsån 
(landskapet sträcker sig även in i område Rk 25). Här finns i huvudsak agrar bebyggelse, särskilt 
välbevarad på Norrgårdarna, men också enstaka fristående bostadsfastigheter. Närmast kyrkan 
ligger prästgård och skola. Vid Jom finns en trefaldighetskälla.

Lämplig utveckling

Särskilt med anledning av att det finns skola i byn lämpar sig området väl för ytterligare be-
byggelse. Ett mindre område är redan detaljplanerat. Samtidigt är det önskvärt att områdets 
bebyggelsestruktur och landsbygdskaraktär bibehålls i stora drag. Vidare bör kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar deras karaktär. Nya 
byggnader måste placeras och utformas med särskild hänsyn till kyrkomiljön och det öppna 
landskapet kring kyrkan. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift 
eller stör landskapsbilden i övrigt. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jord-
bruksdrift.

Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Olandsån.
*  Allmän väg nr 668. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 29. 64
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

197. LUNDSBOL - HYTTBOL - GILLINGE - OLVSJÖN       (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Området ligger i skogsbygden öster om Olandsån och är idag i huvudsak obebyggt. Det är rikt på 
fornlämningar bestående av gravfält, fossil åkermark och boplatslämningar. En stor del av läm-
ningarna är från bronsåldersbebyggelse som övergavs när bygden på grund av landhöjningen ge-
nomgick en förskjutning till de lägre liggande slättpartierna i Ekeby, Alunda och Hökhuvuds sock-
en. Sammansättningen av fornlämningar vid Gilllinge kan antyda att dessa delar av området har 
bebyggelsekontinuitet från järnåldern fram till idag.

Under 1770- talet etablerades torp vid mindre lerpartier inom området. Övergivna lämningar 
efter sådana finns bland annat vid Hyttbol. Slutligen finns inom området också flera äldre gruv-
hål.

Sjön Vällen är en tämligen näringsrik skogssjö med svagt brunfärgat vatten. Stränderna utgörs 
av skogsklädd moränmark med några hällar. Här finns också inslag gav ädellövträd, av värde bland 
annat för fågellivet. Området kring sjön är av riksintresse för naturvården.
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Lämplig utveckling

Någon annan användning av marken än för skogsbruk kan inte förutses. I skogsvårdslagen 
finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till fornlämningar och till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Delar av området utgör riksintresse, Rk 26 och Rn 32.
*  Strandskydd 300 meter kring Vällen.
*  Allmän väg nr 675. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  26
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.162
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  238
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 28

198. GISSLAREN                (KARTBLAD  22, 30)

Befintliga förhållanden
Gisslaren är en tämligen näringsrik sänkt sjä med brunfärgat vatten. Norra änden av sjön är i stort 
sett igenväxt. Laggarkärren är ett ca 70 ha stort kärr som sträcker sig ner till sjön.

Lämplig utveckling

Någon annan användning av marken än för skogsbruk kan inte förutses. I skogsvårdslagen 
finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Gisslaren och Gullströmsån.
*  Allmän väg nr 1114. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  ”Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.140
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  240

199. JÄTTETALL ÖSTER OM GISSLAREN        (KARTBLAD 30)

Tallen är naturminne enligt beslut den 31 augusti 1946.

200. MOXBODA                  (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
De fyra gårdarna i Moxboda by har behållit sina lägen vid skiftesreformerna under slutet av 1700- 
och 1800-talen. Byn innehåller många ålderdomliga timmerbyggnader. Odlingslandskapet runt 
byn är småbrutet med stenbundna betesmarker och rester efter gamla åkrar. Här finns också rester 
efter ett gärdesgårdssystem och odlingsrösen. Floran är rik på hagmarkerna. 

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar kulturvärdena. Eventuella nya byggnader bör placeras 
och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt aktivt jordbruk och beteshävd.

Gisslaren är en näringsrik sjö och bör skyddas mot nya avloppsutsläpp eller annan näringstill-
försel.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter vid Gisslaren. 
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Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  240
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-199
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 53

201. ÖJAREN              (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Öjaren är en sänkt sjö som numera kan betraktas som topogent kärr. Lokalt är kärret påverkat av 
dikningar.

Lämplig utveckling

Bevarande av naturvärdena bör eftersträvas. Reglerna i 30 § skogsvårdslagen om hänsyn till 
naturvårdens intressen tillämpas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  246

202. ÄLGMYREN            (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett myrkomplex, bestående av ett trädbevuxet topogent kärr och flera mindre 
mosseytor, öppna eller glest trädbevuxna.

Lämplig utveckling

Bevarande av naturvärdena bör eftersträvas. Reglerna i 30 § skogsvårdslagen om hänsyn till 
naturvårdens intressen tillämpas.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  244

203. KYRKSVEDJAN           (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
Gården Kyrksvedjans åker- och hagmarker ligger inneslutna i ett barrskogsområde. Norr om går-
den finns hagmark med en rik flora.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  245
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-198

204. HAGMARKER VID LYAN         (KARTBLAD 27)

Befintliga förhållanden
Norr om landsvägen finns två gårdar, ett  avstyckat brukningscentrum och två fristående bostads-
hus. Odlingslandskapet kring bebyggelsen är intressant med omväxlande åkrar, friskängar och 
torrare hagmark på moränkullar. 

Lämplig utveckling

Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och 
odlingslandskapets karaktärsdrag. Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt jordbruks-
drift och särskilt genom beteshävd på ängs- och hagmarker. 
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Sammanfattning av bestämmelser m.m.
*  Allmän väg nr 684. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.140

205. KLEVEKEN       (KARTBLAD 27)

Eken är naturminne enligt beslut den 17 juli 1935.

206. ÅS NORR OM FRESTA         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Norr och väster om Fresta löper en ås med isälvsavlagringar som är av betydelse för Alundas 
grundvattentäkter vid Kattmossen, Fresta och Ladan.  

Lämplig utveckling

Åsar med isälvsmaterial bör generellt behandlas med stor försiktighet och åsens betydelse för 
kommunens dricksvattentillgångar bör utredas noggrant innan åtgärder vidtas i området. 

207. ALBORÅN             (KARTBLAD 27)

Området kan vara intressant för ny vattentäkt och bör därför särskilt skyddas mot åtgärder som 
kan skada grundvattnet.

208. ALUNDA CENTRALBYGD         (KARTBLAD 27, 28)

Befintliga förhållanden
Området omfattar Alunda sockens centralbygd utom själva sockencentrum med kyrka m. m. som 
ingår i Alunda tätort (se del II). Här finns ett öppet odlingslandskap med stora sammanhängande 
åkrar ner mot Olandsån. I övergången mellan lerslätt och moränmark finns talrika betade häll- 
och moränbackar med på flera håll spår efter ett äldre åkerbruk. Flera byar och utflyttade gårdar 
finns i området. I anslutning till byarna ligger ett flertal stor gravfält, huvudsakligen från järnål-
dern. Värdefulla hagmarker finns bland annat i anslutning till Söderby, Klev, Spånga och Kydinge-
holm.

Landskapet och bebyggelsestrukturen fick i stort sett sitt nuvarande utseende efter laga skiftet 
vid mitten av 1800-talet och efter åregleringar som genomfördes något senare. Flera hundra tunn-
land ängsmark förvandlades då till åkermark. Efterhand har bebyggelsen kompletterats med en-
staka nyare bostadshus.

Norr och väster om Fresta löper en ås med isälvsavlagringar som är av betydelse för Alundas 
grundvattentäkter vid Kattmossen, Fresta och Ladan.  Kring vattentäkten i Fresta finns ett skydds-
område.

Lämplig utveckling

Området är ett betydelsefullt jordbruksdistrikt och det bör inte utsättas för åtgärder som 
försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det är också önskvärt att områdets bebyg-
gelsestruktur bibehålls i stort och att äldre enskilda byggnader bevaras och inte utsätts för för-
ändringar som skadar de kulturhistoriska värdena. Delar av området kan lämpa sig för mindre 
kompletteringar av bebyggelsen, men det är då viktigt att nya byggnader placeras och utformas 
så att bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag, jordbrukets intressen och fornläm-
ningsområdena beaktas. 

Åsar med isälvsmaterial bör generellt behandlas med stor försiktighet och när det gäller områ-
det väster om Fresta bör dess betydelse för kommunens dricksvattentillgångar noggrant utre-
das innan åtgärder vidtas i området.

Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.
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Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter kring Olandsån och Stamsjön.
*  Allmänna  vägar 288, 666 och 684. Inom 30 meter (väg 288) respektive 12 meter från vägområ-

det prövas bebyggelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.146-148, 158
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-155, 157, 164
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 27
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Alunda

209. KLEV - JORTSLUNDA         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Klev och Jortslunda ligger som ett samlat bebyggelseområde väster om Alunda. Tidvis har det, 
sannolikt på grund av närheten till Alunda, rått en betydande efterfrågan på byggmöjligheter i 
området. Nuvarande bebyggelse består av äldre gårdar samtt fristående bostadshus, större garage 
m. m. av senare datum. Fastigheten Klev 5:1 har varit häradsskrivarboställe.

Omgivande mark består till större delen av åker. Intill byn finns också värdefulla hagmarker. I 
områdets södra del ligger stora gravfält från yngre järnålder.

Lämplig utveckling

Ytterligare någon enstaka komplettering med bostadshus och mindre verksamheter bör kunna 
tillåtas under förutsättning att vatten- och avloppsfrågor kan lösas på ett lämpligt sätt och att 
trafiksäkra utfarter kan anordnas. Det är också viktigt att nya byggnader inte medför inskränk-
ningar på kvarvarande jordbruksverksamhet och att byggnader placeras och utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till befintlig bebyggelsemiljö, landskapsbilden och fornläm-
ningsmiljöerna.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmän väg nr 684. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 
*  Området innehåller samlad bebyggelse. Se sidan 9 angående bygglovprövning.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-155
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 27

210. SKOBY        (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Skoby är ett samhälle med ca 140 invånare, det vill säga något mindre än en tätort (minst 200 inv.) 
Här finns småhusbebyggelse, mindre verkstäder, fotbollsplan m. m. men service som livsmedels-
butik och skola saknas. Avståndet till Alunda centrum är ca 5 km. Närheten till väg 288 och goda 
pendlingsmöjligheter med buss till Uppsala borde utgöra argument för ytterligare bosättningar i 
samhället. För närvarande är dock olösta vatten- och avloppsfrågor ett hinder i utvecklingen. Ut-
redning pågår.

På den så kallade Kvarnbacken i sydvästra delen av samhället finns ett av Alundabygdens störs-
ta gravfält från järnåldern. Gravfältet ligger i en hagmark som hålls öppen genom bete. I området 
finns ytterligare ett antal hagmarker med en variationsrik flora.

Lämplig utveckling

Skoby har ett sådant läge att ytterligare bostadsbebyggelse och verksamheter lämpligen skulle 
kunna lokaliseras hit. Innan avloppsfrågan har lösts bör dock ytterligare bebyggelse inte tillåtas. 



Översiktsplan 2016
Antagen 2016-12-13 av kommunfullmäktige

126 127

Lämpligen bör också en fördjupad översiktsplan upprättas och helst även detaljplaner för delar 
av samhället som kan utvecklas.  

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd 100 meter vid Olandsån. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 
*  Allmän väg nr 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.149, 150
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-161
* “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 62

211. TÅSJÖN OCH BRYNSTRÅKET KRING ÅL        (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Tåsjön bildas som en ansvällning av Olandsån och under torrare somrar blir sjön en fuktäng kring 
ån. Under  högvatten översvämmar den å andra sidan omgivande åkrar. Sjön har ett artrikt fågel-
liv. Brynstråket kring Ål är en öppen sydsluttning som är 100 meter bred och 1 km lång och utgör 
skiljelinje mellan nedanförliggande åkermarker och ovanförliggande skogsmarker. Glest trädbe-
vuxna partier förekommer också. Stråket är rikt på fornlämningar och välhävdade betesmarker.

Gården Ål är Upplands regementes gamla majorsboställe. Här finns den gamla mangårdsbygg-
naden kvar, troligen från 1700-talet.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. I övrigt är det önsk-
värt att området bevaras opåverkat så långt det är möjligt och att gårdens byggnader bevaras 
och inte utsätts för förändringar som skadar kulturvärdena. Området bör inte heller utsättas 
för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Strandskydd kring Olandsån.
*  Allmän väg nr 288. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr  
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.151
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  201
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-158, 159
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 27

212. SÖDERBY KVARN         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Här fanns tidigare en kvarn som numera är riven. Kommunen äger tomten. 

Lämplig utveckling

Med hänsyn till läget utmed väg 288 kan området vara lämpligt för någon typ av företagseta-
blering. Det kan handla om tillverkning, kontor eller försäljning av t. ex. skrymmande produk-
ter. Närmare utredning bör göras. 
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213. MARMA - HABERGA         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Området ligger nordost om tätorten Alunda. Närmast Alunda finns en mosaik av betesmarker 
med insprängda hällpartier, skogsdungar och åkrar. Vid Södergården finns en hage med delvis art-
rik flora på kalkrik ogödslad mark. Även fornlämningar förekommer i området.

Haberga är en tät bymiljö som tidigare varit knutpunkt i bygden med gästgivargård, tingshus 
och järnvägshållplats. Mot sydväst från byn finns en sträcka av den gamla landsvägen kvar med 
en av kommunens bäst bevarade stenvalvsbroar. Byn ligger på en markant moränhöjd i kanten av 
den slättbygd som utbreder sig kring Kilbyån. På bykullens västra del finns ett järnåldersgravfält. I 
södra delen av området finns hagmarker med särskilt landskapsvärde.

Lämplig utveckling

På grund av landskapbilden och fornlämningarna bör området under överskådlig tid inte 
användas för utbyggnad av Alunda tätort och det bör också råda en återhållsamhet när det 
gäller enstaka nya byggnader. Området bedöms också ha ett värde för närrekreation och  som 
betesmark bland annat för hästar. 

Beträffande Haberga är det önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna 
bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya 
byggnader placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets 
karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som stör landskapsbilden. 

Planer finns på att bygga en golfbana i området. Detta bedöms vara förenligt med områdets 
natur- och kulturvärden om tillräcklig hänsyn tas och det öppna landskapet kommer att be-
varas.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Allmänna vägar nr 288, 669 och 672. Inom 30 meter (väg 288) respektive 12 meter från vägom-

rådet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.154, 155
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  224
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-150, 152
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 61

214. EKHAGE SYDOST OM SYDINGÖSBY         (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av en moränbacke med glest stående, ganska kraftiga ekar. Örtrikedomen är på-
taglig. Ekhagen övergår i norr i en före detta björkhage som nu övergår i barrskog. I hagen finns 
forngravar.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.131

215. GOLVSTA - SVISTA        (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Området innehåller tre gårdar tillhörande Svista by och det gränsar till bykärnan i Golvsta. Land-
skapet är varierat och rikt på fornlämningar och hagmarker. Området ingår i riksintresset Rk 25.
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Lämplig utveckling

För att tillgodose riksintresset är det angeläget att bebyggelsestrukturen bevaras och inte 
utsätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader bör 
placeras och utformas med särskild hänsyn till fornlämningsmiljöerna och till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag. Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar 
jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt 
jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 25.
*  Utvidgat strandskydd enligt karta.
*  Allmän väg nr 668. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).  

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  25
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.156, 157
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  216
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-162
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 34

216. FRÖJSTA - GLOTTSTA           (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Längs vägen mellan Gottsta och Fröjsta ligger en hage helt omgiven av åkermark. Hagen är välhäv-
dad och har en intressant flora med många arter. Det finns också en fornlämning i hagen. Områ-
det ingår i riksintresset Rk 25.

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd av ängs- och hagmarker. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ingår i riksintresset Rk 25.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  25
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  217
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-166
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 34

217. OLANDSÅNS DALGÅNG SÖDER OM FORNBRO           (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Olandsåns dalgång består i detta parti av mer eller mindre framträdande sluttningar ner mot den 
centralt belägna ån. Sluttningarna utgörs till stor del av åkrar, i vilka huvudsakligen öppna betes-
marker och lövbevuxna moränbackar finns insprängda. Vid Väskinge finns särskilt värdefulla hag-
marker och en skog med rika inslag av ek. Fornlämningar är rikligt förekommande i hela området. 
Området ingår delvis i riksintresset Rk 25.

Lämplig utveckling

De intressen som särskilt bör beaktas i området är jordbruket, landskapsbilden och fornläm-
ningsmiljöerna. För att tillgodose riksintresset är det angeläget att området inte utsätts för 
åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden Eventuella nya byggnader bör 
placeras och utformas med särskild hänsyn till odlingslandskapets karaktärsdrag. Landskaps-
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värdena bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift och särskilt genom beteshävd på ängs- 
och hagmarker. 

Beträffande brukande av marken närmast Olandsån, se område 70.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ingår i riksintresset Rk 25.
*  Strandskydd 100 meter längs Olandsån.
*  Allmänna vägar nr 666, 670, 671 och 675. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse 

enligt särskilda regler i Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2)  25
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.159, 160
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  218
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-169, 170, 179
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 35
*  “Odlingslandskap i Uppsala län” (10)  Ekeby - Bladåker

218. HÄLLSBÄCKEN - HUVSJÖN          (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Området ligger i skogsbygden öster om Olandsån och är idag i huvudsak obebyggt. Det är rikt på 
fornlämningar bestående av gravfält, fossil åkermark och boplatslämningar. En stor del av läm-
ningarna är från bronsåldersbebyggelse som övergavs när bygden på grund av landhöjningen ge-
nomgick en förskjutning till de lägre liggande slättpartierna i Ekeby, Alunda och Hökhuvuds sock-
en. Bebyggelse- och torplämningar visar att delar av området tagits i anspråk under 1700-talet och 
framåt. Vid den tiden odlades de små lerjordar som kom fram efter landhöjningen. 

Lämplig utveckling

Någon annan användning av marken än för skogsbruk kan inte förutses. I skogsvårdslagen 
finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till fornlämningar och till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 65

219. SNIVAREN         (KARTBLAD 23)

Befintliga förhållanden
I skogsbygd vid gården Snivaren ligger en hällrik karg enbuskhage. Intill hagen finns några min-
dre åkrar och barrskog. 

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
“ Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-196

220. MALSÄTTRA - RUDDUN          (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
Området innehåller ett ålderdomligt odlingslandskap med fornlämningar, fäbodlämningar, äldre 
vägsystem och en bymiljö samt en gårdsmiljö av kulturhistoriskt värde. Malsättra by är en av de 
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äldsta i Hargs socken. Byplatsen är rik på husgrunder och odlingsrösen och här finns särskilt vär-
defulla timrade byggnader. Under Malsättra lydde ett flertal torp och några av dessa finns ännu 
kvar. Ruddun är det enda gård i socknen som ännu är kringbyggd. Många gamla uthus har beva-
rats orörda. 

Området domineras i övrigt av skogsmark som är opåverkad av bebyggelse. Gisslaren är en av 
flera sprickdalssjöar söder och sydost om Gimo. Den är sänkt och tämligen näringsrik. Runt strän-
der och öar finns breda bälten av vass och säv samt en smal näckrosbård. Stränderna är övervä-
gande skogsklädda fastmarker, men det finns också myrmarker. Strax norr om Gisselbol finns en 
igenväxande löväng. Sjön är av stort värde för rekreation. Se även område 198.

Lämplig utveckling

Under 1990 upprättades ett förslag till detaljplan för fritidsbebyggelse i området. Möjligheten 
att använda delar av området för fritidsbebyggelse bedöms kvarstå under förutsättning att 
kulturvärdena på lämpligt sätt beaktas och att vattenförsörjning och avloppshantering kan 
ordnas. Det är särskilt önskvärt att byns bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna 
bevaras och inte utsätts för förändringar som skadar de värdefulla by-, gårds- och torpmiljöer-
na. Eventuella nya byggnader bör placeras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens 
och odlingslandskapets karaktärsdrag.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter vid Gisslaren.
*  Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML). 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.140, 142
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  240
*  “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5)  82-200
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 54

221. SANDA          (KARTBLAD 30, 31)

Befintliga förhållanden
Sanda by ligger utmed en äldre sträckning av landsvägen mellan Östhammar och Norrtälje. Byn 
omges avett småbrutet odlingslandskap som övergår i sankmarker mot Bysjön i sydost. Sjön torr-
lades på 1800-talet. I övrigt omges byn av skogsmark.  bymiljön är tät och det äldre bebygggelse-
mönstret från 1700-talet är delvis bevarat. Här finns kringbyggda gårdar med ålderdomlig bebyg-
gelse, däribland en gård av centralsvensk typ. På ett impediment i åkermarken öster om bytomten 
ligger byns gravfält med ett åttiotal stensättningar av yngre järnålderskaraktär.

Lämplig utveckling

Det är önskvärt att bebyggelsestruktur och de äldre enskilda byggnaderna bevaras och inte ut-
sätts för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader bör place-
ras och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Det öppna landskapet bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Ligger i kustområdet enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (se sid. 6 - 9) 
*  Allmän väg nr 76. Inom 30 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i 

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6)  Ös 33
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222. KAVELBROKÄRREN, HÅLMOSSEN OCH MYRSTRÅKET FRAM TILL KOLAR-
MORAÅN       (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
Området består av skog med ett flertal myrkomplex. Kavelbrokärren och Hålmossen är endast lo-
kalt påverkade av dikning och en väg.

Lämplig utveckling

Någon annan användning av marken än för skogsbruk kan inte förutses. I skogsvårdslagen 
finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. 
*  Strandskydd 100 meter vid Gisslaren.. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.164
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  241

223. MÅSJÖN OCH SKRÄDDARMOSSEN        (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
Skräddarmossen är ett orört kärrområde och Måsjön är en grund och vassrik sjö, sänkt sedan 
länge. Här finns bland annat örtrika områden, ädellövskog och ett rikt fågelliv. Del av området är 
av riksintresse för naturvården.

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till natur-
vårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
*  Området ingår i riksintresse Rn 32 och Skräddarmossen ingår i det europeiska nätverket av sär-

skilda bevarandeområden - Natura 2000.
*  Strandskydd 100 meter kring Måsjön.
*  Skräddarmossen är naturreservat, se Nr 13. 

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.135
*  “Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län” (4)  239
*  “Inventering av våtmarker i Uppsala län” (9)  sid. 144
*  “Myrskyddsplan för Sverige” (12)  C 14

224. HÄLLMARKSOMRÅDE ÖSTER OM EKDALEN        (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
Området domineras av hällmarkstallskog som är bäst utbildad på de västra och östra delarna av 
hällmarken. 

Lämplig utveckling

Äldre hällmarksskog bevaras opåverkad så långt det är möjligt. I skogsvårdslagen finns inskri-
vet bestämmelser om hänsyn till naturvårdens intressen.

Området beskrivs i följande dokument     område nr 
*  “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3)  82.138
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225. LUND SÖDER OM LUNDSVEDJAN  (KARTBLAD 30)

Befintliga förhållanden
På den branta moränsluttningen 300 meter söder om fritidstorpet Lundsvejan finns ett ek-lind-
dominerat lundparti i brynet till den granplanterade åkermarken. 

Lämplig utveckling

Det är angeläget att hänsyn tas till naturvärdena i samband med skogsbruk och eventuella 
andra åtgärder i miljön. I skogsvårdslagen finns inskrivet bestämmelser om hänsyn till natur-
vårdens intressen.

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Allmän väg nr 1114. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.

Området beskrivs i följande dokument  område nr 
* “Naturvårdsprogram för Uppsala län” (3) 82.137

226. DRÄLINGE        (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett relativt flackt bergparti som till övervägande del är överfyllt med schakt-
massor. Området har också tidigare använts som deponeringsplats för hushållsavfall. Runt över-
fyllnaden är området skogbevuxet. Verksamhet pågår med uttag av berg och återvinning av 
schaktmassor enligt en brytningsplan. 

Lämplig utveckling

Eftersom ingrepp redan skett kan det vara lämpligt att berguttag och masshantering får pågå 
ytterligare en tid. Sådan verksamhet prövas i särskild ordning och efterbehandling skall ske när 
verksamheten avslutas. Verksamheten medför vissa störningar och någon bostadsbebyggelse 
bör därför inte placeras i nära anslutning till området. 

227. VOXOME  (KARTBLAD 28)

Befintliga förhållanden
Västra  och  Östra   Voxome  ligger  i  kanten  av  den  dalgång  som  sträcker  sig  ner  mot  Olandsån.   Dal-
gången är sedan1800-talet i sin helhet uppodlad. Äldre åkrar används som betesmarker, de ku-
perade, mångformiga hagarna hyser ett stråk av intressant, kalkkrävande flora. Öster om Östra 
Voxome och mellan Kvarnbacken och skogen norr om byn finns ett område med äldre övergivna 
åkrar  som  bevarat  sin  struktur  och  på  höjden  väster  om  byn  finns ett  område  med  sannolikt  ännu 
äldre,    delvis  terrasserade,     åkrar.     Där  finns också  ett  gravfält  med  100  anläggningar.  Området  ingår 
i  riksintresset  Rk  25.

Lämplig utveckling

För att tillgodose riksintresset är det angeläget att bebyggelsestrukturen bevaras och inte utsätts 
för förändringar som skadar områdets kulturvärden. Eventuella nya byggnader bör placeras 
och utformas med särskild hänsyn till bebyggelsens och odlingslandskapets karaktärsdrag. 
Området bör inte utsättas för åtgärder som försvårar jordbruksdrift eller stör landskapsbilden. 
Landskapsvärdena bibehålls bäst genom fortsatt jordbruksdrift och särskilt genom beteshävd 
på ängs- och hagmarker. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Ingår i riksintresset Rk 25.
* Allmän väg nr 666. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
* Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).
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Området beskrivs i följande dokument  område nr 
* “Kulturmiljöer i Uppsala län - områden av riksintresse (2) 25
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5) 82-165
* “Jord och Järn” - kulturhistoriska miljöer (6) Ös 34

228. ÅLSUNDA  (KARTBLAD 29)

Befintliga förhållanden
Vid Ålsunda finns hagar  som ligger i kanten av Olandsåns dalgång. Den södra hagen höjer sig 
markant över åkrarna nedanför. Området är rikt på fornminnen (gravfält, rösen och bebyggelse-
lämningar). 

Lämplig utveckling

Områdets värden bibehålls bäst genom beteshävd. 

Sammanfattning av bestämmelser m.m. Riksintressen
* Allmän väg nr 667. Inom 12 meter från vägområdet prövas bebyggelse enligt särskilda regler i

Väglagen. Tillstånd krävs för ny utfart.
* Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (KML).

Området beskrivs i följande dokument område nr 
* “Ängs- och hagmarker” i Uppsala län” (5) 82-168

229. OMRÅDE SYDVÄST OM ÖREGRUND  (KARTBLAD 14)

Områdena nummer 229 - 233 är mestadels skogsmarker som ligger på ett avstånd av minst 500 
meter från bebyggelse, men samtidigt inom ett inte alltför långt avstånd till en tätort och nära nå-
gon av de större vägarna i kommunen. Tanken med detta är att områdena skulle kunna utgöra al-
ternativ för lokalisering av industriverksamhet, i första hand sådan som kan vara störande i när-
området. Områdena är i allmänhet privat- eller bolagsägda och med två undantag har det ännu 
inte förts några diskussioner med markägarna. Områdena bör ändå kunna ses som en resurs inför 
framtida utveckling och de bör tills vidare inte användas för bostadsbebyggelse och liknande. Det 
samma gäller de närmaste omgivningarna.

Området vid Öregrund ligger söder om väg 100, drygt 2 km från centrum. Det består av över-
vägande lerig morän med inslag av hällmark och lera. 

230. OMRÅDE NORR OM ÖSTHAMMAR  (KARTBLAD 13)

Områdena nummer 229 - 233 är mestadels skogsmarker som ligger på ett avstånd av minst 500 
meter från bebyggelse, men samtidigt inom ett inte alltför långt avstånd till en tätort och nära nå-
gon av de större vägarna i kommunen. Tanken med detta är att områdena skulle kunna utgöra al-
ternativ för lokalisering av industriverksamhet, i första hand sådan som kan vara störande i när-
området. Områdena är i allmänhet privat- eller bolagsägda och med två undantag har det ännu 
inte förts några diskussioner med markägarna. Områdena bör ändå kunna ses som en resurs inför 
framtida utveckling och de bör tills vidare inte användas för bostadsbebyggelse och liknande. Det 
samma gäller de närmaste omgivningarna.

Området vid Östhammar ligger öster om väg 76, ca 4 km nordväst om centrum. Det består av 
övervägande sandig-moig  morän med inslag av hällmark och lera, men i delar av området domi-
nerar grus. Det är viktigt att göra närmare studier av de geologiska förhållandena så att det inte 
uppstår risk att grundvattnet i Börstilsåsen skadas av en industrietablering.

231. OMRÅDE VÄSTER OM ÖSTERBYBRUK - DANNEMORA      (KARTBLAD 18)
Områdena nummer 229 - 233 är mestadels skogsmarker som ligger på ett avstånd av minst 500 
meter från bebyggelse, men samtidigt inom ett inte alltför långt avstånd till en tätort och nära nå-
gon av de större vägarna i kommunen. Tanken med detta är att områdena skulle kunna utgöra al-
ternativ för lokalisering av industriverksamhet, i första hand sådan som kan vara störande i när-
området. Områdena är i allmänhet privat- eller bolagsägda och med två undantag har det ännu 
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inte förts några diskussioner med markägarna. Områdena bör ändå kunna ses som en resurs inför 
framtida utveckling och de bör tills vidare inte användas för bostadsbebyggelse och liknande. Det 
samma gäller de närmaste omgivningarna.

Område 231 ligger norr om väg 292. Avståndet till centrala Österbybruk är ca 5 km och till Ör-
byhus likaså ca 5 km. Området ligger i direkt anslutning till järnvägen Hallstavik - Hargshamn 
- Örbyhus. Marken består i huvudsak av morän. Kring Dannemora - Österbybruk finns stora 
kulturvärden, till stor del av riksintresse (se områdena Rk 21 och 118), men en lämplig industrilo-
kalisering på just den föreslagna platsen bedöms inte skada dessa värden. 

232. OMRÅDE MELLAN GIMO OCH ÖSTERBYBRUK       (KARTBLAD 20, 21)

Områdena nummer 229 - 233 är mestadels skogsmarker som ligger på ett avstånd av minst 500 
meter från bebyggelse, men samtidigt inom ett inte alltför långt avstånd till en tätort och nära nå-
gon av de större vägarna i kommunen. Tanken med detta är att områdena skulle kunna utgöra al-
ternativ för lokalisering av industriverksamhet, i första hand sådan som kan vara störande i när-
området. Områdena är i allmänhet privat- eller bolagsägda och med två undantag har det ännu 
inte förts några diskussioner med markägarna. Områdena bör ändå kunna ses som en resurs inför 
framtida utveckling och de bör tills vidare inte användas för bostadsbebyggelse och liknande. Det 
samma gäller de närmaste omgivningarna.

Område 232 bedöms vara ett av de mest intressanta. Det ligger centralt i kommunen, nära 
Gimo, men ändå på betryggande avstånd från bostadsbebyggelse. Här finns god tillgänglighet för 
transporter, såväl på landsväg som på järnväg. Området är väl tilltaget för att markera att många 
olika platser mellan väg 292 och järnvägen är möjliga att utnyttja. Efter närmare utredning får 
markförhållanden, ekonomi och behov avgöra hur bebyggelse lämpligen lokaliseras. Sannolikt är 
områdena närmast Gimo mest intressanta i ett första skede. 

233. OMRÅDE MELLAN HARG OCH GIMO       (KARTBLAD 22)

Områdena nummer 229 - 233 är mestadels skogsmarker som ligger på ett avstånd av minst 500 
meter från bebyggelse, men samtidigt inom ett inte alltför långt avstånd till en tätort och nära nå-
gon av de större vägarna i kommunen. Tanken med detta är att områdena skulle kunna utgöra al-
ternativ för lokalisering av industriverksamhet, i första hand sådan som kan vara störande i när-
området. Områdena är i allmänhet privat- eller bolagsägda och med två undantag har det ännu 
inte förts några diskussioner med markägarna. Områdena bör ändå kunna ses som en resurs inför 
framtida utveckling och de bör tills vidare inte användas för bostadsbebyggelse och liknande. Det 
samma gäller de närmaste omgivningarna.

Område 233 är mycket stort. Markeringen på kartan bör endast tolkas så att det någonstans i 
området mellan järnvägen och väg 292 kan vara möjligt att finna någon lämplig industritomt. Av-
görande för lokaliseringen är bland annat markförhållanden, ekonomi och möjligheter att ordna 
vatten och avlopp. Några andra markanvändningsintressen än skogsbruk synes inte göra sig gäl-
lande.

234. OMRÅDE SYDVÄST OM BÖRSTILS KYRKA       (KARTBLAD 13)

Fastigheten Börstil 11:1, som ägs av Östhammars kommun, ligger på ömse sidor av väg 288 väster 
om Börstils kyrka. Fastigheten består huvudsakligen av ett skogsområde på morän- och hällmark 
söder om väg 288 och med mera blandade jordartsförhållanden norr om vägen.

Framförallt söder om vägen kan marken vara lämplig för industriverksamhet. Här finns om-
råden som ligger långt från bostadsbebyggelse men ändå ganska nära väg 288, som kan betraktas 
som kommunens huvudtrafikstråk. 
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ALFABETISKT REGISTER ÖVER OMRÅDEN

Område Beteckning Kartblad

Alborån 207 27
Alnön NR 9, Rn 18 15

Alunda centralbygd 206 28
Alunda ALUNDA, se även del II 28
Andersby ängsbackar NR 16, Rn 21, Rk 21 19
Askholmen 173 23
Askskärsfjärden 8 2
Aspbo NR 12, Rk 21, 119 19
Assjö, våtmarker norr om 99 13
Assjösjön Rn 19 13

Barkö 98 13
Bengtsäng 61 15

Berkinge 35 4
Berkinge, träsk s v om 34 4
Bjurön 81, D 31 15
Björkhagen 2 2
Björklunda 53 7
Björnäs 104 14
Björsta gruva 160 22
Blåbådan Sk 4, Rn 18  9
Bol (Söderön) 110, Rk 20 15
Bol (Valö) 94 12
Bolka 76 13
Bolkastrand 48 7
Borggårde 125, Rk 21 12, 21
Botarsbo 89 11
Botbyn 179 27
Brunnsvik 108 14
Bryggebådan Sk 5, Rn 18 8
Bryttbyn, björkkulle 121 19
Börstils kyrka 129 13
Börstils kyrka, område s v om 234 13

Charlottendahl 191 29

Dannemora kyrkby 155, Rk 21 18
Dannemora Rk 21, 118, D 55 19

Dannemorasjön 119, Rk 21, NR 16, NF 3, Rn 21 19
Djupmyren 135 14, 23
Djursten 26, Rk 16, D 67 7
Djäknevarpsfjärden 57 8
Draknäs 67 12
Drälinge 226 28
Duderö 69 12
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Område Beteckning Kartblad

Edskärret NR 8, Rn 47, 100 13
Ekbäcken NR 14 30

Ekdalen, område öster om 224 30
Ekeby 196, Rk, 25 29
Ekensberg 151 24

Fagervik 108 14
Fagerön 134, NR 10, Rn 20 23

Fastbol 188 28
Film 118, 119, 120, Rk 21 19
Filmsjön 119, Rk 21 19
Florarna NR 7, Rn 14 10
Fluttu 138 24
Fluttuskären Sk 3, Rn 18 3
Fors 172 21
Forsmark - Kallrigafjärden Rn 17, NR 4 5, 6
Forsmark Rn 15, Rk 15 5
Forsmark, fågelskydd Rn 17 6
Forsmarksån Rn 12, Rk 15 4, 5
Frebbenbo 24 4
Frebbenbo, träsk väster om 23 4
Fresta, ås norr om 206 28
Fröjsta 216, Rk 25 29
Fågelfjärden 39 5
Fårön 128, Rn 18 15
Fälön 144 16, 24, 25

Galtfjärden 152 24
Gavelmossen 92 11

Gillinge 197 29
Gillingesjön 192 29
Gimo GIMO, Rk 22, se även del II 21
Gimo bruk Rk 22 21
Gimo damm 157, Rk 22 21
Gimo flygplats 184 20, 21
Gisslaren 198 22, 30
Gjusbådan 56 8
Glottsta 216, Rk 25 29
Glupudden 41 6
Golfbanan 102, D 61 14
Golvsta  215, Rk 25 28
Granfjärden 100 13
Grillskäret NR 2, Rn 18 2
Grundsjön Rn 22 30
Gruvsjön 119, Rk 21 19
Gråbovikarna 75 13
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Område Beteckning Kartblad

Gräsbo 84 11
Gräsö - Singöområdet Rn 18 flera kartblad
Gräsö “centrum” 32 7
Gräsö gård NR 6, Rn 18 7
Gubbamossa 12 2
Gunbyle 134 21, 22
Gåningsmyran 182 27
Gärdebyn 213 28

Haberga 213 28
Hackbol 153 20

Halvbygda 119, Rn 51, Rk 21 19
Hammarby skog Rk 24 28
Hanunda 125, Rk 21 12, 21
Happsta 194 28
Hargs bruk Rk 23, 163 22, 23
Hargs tallpark 163, NR 18, Rk 23, Rn 61 22
Hargshamn HARGSHAMN, se även del II 23
Hargsviken 165 23
Hovön NR 9, Rn 18 15
Hummelfjärdarna 50 7
Hundbådan 7, Sk 2 2
Huvsjön 218 29
Hyttan Rn 46 23
Hyttbol 197, Rk 26 29
Hyttmyren 37 4
Hållet Sk 4, Rn 18 9
Hålmossen 222 30
Hånstensbo 167, 118 18
Häggviken 57 8
Hällsbäcken 218  29
Högalund (Tvärnö) 147 24
Högbådan NR 3, Rn 18 2
Hökhuvud 126, D 8 21
Hökhuvud, bygden norr om Rk 18, 124, 125, 126 12

Idekvistmyren NR 5, Rn 18 7
Idön 82, Rn 18 15

Innerfjärden 79 14, 15

Johannisfors 40 5
Jortslunda 209 28

Juvansbo, myrmarker n o om 86 11
Järsösundet 79 14, 15
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Område Beteckning Kartblad

Kallriga NR 4, Rn 17  6
Kallrigafjärden Rn 17, NR 4 6

Kavarö 80, Rn 55 14
Kavelbrokärren 222 30
Kelinge 124, Rk 18 12
Kilby 185 28
Kilsmossen, betesmark norr om 122 18
Klacken Sk 8, Rn 18 9
Klev 209 28
Kleveken 205 27
Klockarboda 21 7
Klubbträsket 65 12
Klubbudden 138 24
Klyndrorna Sk 4, Rn 18 3
Klyxen 103 14, 15
Kovik 19 7
Kråkören SK 15 14
Kullbådan 54 7
Kullbådastrand 52 7
Kyrksvedjan 203 23
Källberga Rk 24 28
Källeberga 193 28
Källängsgärden 22 7

Ladskär 42 6
Lagnäsfjärden 9 2

Lagorna 148 24
Lilla Aspö 71, Rn 43 13
Lilla Risten 58 8
Lillbyasjön 119 11
Lotsholmen 143 15, 24
Lunda (Alunda) 185 28
Lunda (Tvärnö) 145 24
Lundsbol 197, Rk 26 29
Lundsvedja 93 12
Lundsvedjan, lund söder om 225 30
Lyan 204 27
Lysta 157 21
Lågagrunden Sk 10, Rn 18 9
Långalma 109, Rn 54, Rk 20 14, 15
Långanäs 11.3 2
Långträsket 65 12
Långviken (Raggarön) 151 24
Långviken (Gräsö) 27 7
Löddby 185 28
Löhammarsjön 162, Rk 23 22
Lönnholmen 59 15
Lövlund 60 15
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Område Beteckning Kartblad

Malmen 33 7
Malmplatsen 141 15

Malsättra 220 30
Mannadalsudden 10 2
Marka 164 22
Markasjön 130 13
Marma 213 28
Mas-Ersudden 27 7
Masugnen 161 22
Masugnsskogen 87 11
Medholma NR 11, Rn 18 24, 25
Mjölnarklubbarna Sk 6, Rn 18 8
Morkarla 177 27
Morkarla-Österby 180 20
Moxboda 200 30
Muskargrund 33 7
Mysslinge 185 28
Mångsta 186 28
Mårtensboda 20 7
Måsjön 223, Rn 32 30
Mälby 142, Rk 20 15
Mässmyrfallet NR 19 29
Mörtaröfjärden 18 7
Mörtsjön 189 28, 29

Nolsterby urskog 141 15
Nolsterby 142, Rn 54, Rk 20 15

Nordangärd 77 13
Nordangärde 28 7
Norrboda 11, 11.1 2
Norrby 38 5
Norrbytorp 168 20
Norrfjärden 4 2
Norrlövsta 188 28
Norrskedika 96 13
Norrskedika gruvor 97, Rn 45 13
Nybygget 17 7
Nyvret 108 14
Nötskäret 113, Rn 18 16
Nötsveden 29 7

Olandsån 68, 70, 95, 217 m.fl. 12 m.fl.
Olvsjön 197 29

Onsby 188 28
Oppbyn 172  21
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Område  Beteckning Kartblad

Ormöbådorna Sk 13 16
Ormön  113,114, Rn 18 16
Ovanby, Östra 195, Rk 25 29

Pålsmora 123 11, 12 

Rackfjärden 103 14
Raggarön 149, 150 ,151 24

Ramhälls gruvor 182 27
Rastsjön 175 27
Risinge 170 21
Rokörsviken 4 2
Rosendal 16 7
Rosten 56 8
Rovsättra 124, Rk 18 12
Ruddun 220 30
Ruddun, tall 199 30
Rundklubb Sk 17 16
Rångsand, öana nör NR 17 5
Rångsen NR 17, Rn 17, 17 5
Rävsten 83 15
Rörmar 95 12, 13
Sanda 221 30, 31

Sandika 131 14
Sandikafjärden 133, Rn 20 23

Sandträsket 65 12
Silkesbacken 171 21
Simundö 67 12
Själgrynnorna Rn 62, Sk 18 24
Sjödal 108 14
Sjöhagen, Hargsviken 165 23
Sjöäng 14.1 2
Skarphägnaden 139 24
Skaten NR 17 5
Skatudden 42 6
Skinnäsviken 47, D 46 7
Skoby 210 27, 28
Skogahamn 11.3 2
Skogsvreten 25 7
Skräddarmossen 223, NR 13 30
Skållbo 62 11
Skårsund 55 15
Skärgården kring Gräsö, förordn. NF 1 flera blad
Sköthällorna Sk 12, Rn 18 15, 16
Slätön NR 11, Rn 18 24, 25
Snesslingebygden 72 13
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Område Beteckning Kartblad

Snivaren 219 23
Solbacken (Gräsö) 6 2
Solbacken (Yttersby) 139 24
Stenalma 106 15
Stenskär, område söder om 43 6, 13
Stockbysjön 162, Rk 23 22
Stockholmsåsen 66, 125, 194 12
Stora Risten 112, Rn 18 16
Stordammen, våtmarker söder om 156 19
Storgrundet Sk 16 14
Storlågbådan Sk 9, Rn 18 8
Stormossen 169 20
Storträsket 78, Rn 55 14
Strand 80 15
Stynsbo 90 11
Sund 13:1, avstyckningar 44 6
Sund 76 13
Sundsveden 116 16
Sundsäng (Söderön) 143 15, 24
Sundsäng (Gräsö) 59 15
Sunnanöfjärden 51 14
Svartbådan 7 2
Svartbäck 28 7
Svarvarudden 49 7
Svensarva 181 20
Svinnö 174, Rn 56 23
Svista 215, Rk 25 28
Sydingösby, ekhage s o om 214 28
Söderboda 14, 14.2 2, 7
Söderby (Börstil) 76, 101 13, 14
Söderby kvarn 212 28
Söderkulla 176 27
Söderlövsta 187 28
Söderäng 132 14
Söderön Rk 20 14, 15

Tallarna 107 14
Torrön 105 15

Trångsundet 103 14
Träsket (Gräsö) 13 2
Tuskö 136, Rk 20 15
Tvärnö , västra 137 24
Tvärnö, östra 146 24
Tåsjön 211 28
Tärnbådan 7, Sk 1 2
Tögen 111, Rn 18 15
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Område Beteckning Kartblad

Uckerö 67 12
Ugglan 4 2

Vadören 117 16
Valkrör NR 15, Rn 60 30

45 6
46 6
93, 94 12
63 12
59 15
188 28
73 13
91 11
88 11
Sk 14, Rn 18 17
127 13
64 12
227 28
159 21
198, 220, Rn 32 29, 30
166 23, 24
Rk 24 28
217 29
115 16
30, 31 7
Sk 10, Rn 18 9
33 7
16 7
15 7

Valudden
Valudden,områdesöderom
Valö
Vamsta
Vargskäår
Vettsta
Vicklinge
Vigelsbogruvor
Vigelsbo
Vikakullrorna
Viklund,hage
Vreta 
Voxome 
Väddika
Vällenområdet
Värlingsö
Väsby
Väskinge
Vässarön
Västerbyn
Västerbådan
Västerlund
Väster-Mörtarö
Väster-Mörtaröviken
Västeräng 11.2 2

Yttersby 142, Rk 20 15

Ågalma 74 13
Ådkubben 7 2

Åknarby, skog sydväst om 154 18
Ål 211 28
Ålsunda 228 29
Ånö 127 13
Åstorp 190 29

Älgmossen 36 4
Älgmyren 202 23

Älgsjön 85 11
Älvsnäs 140, Rk 20 24
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Älvsnäsfjärden 152 24
Äppelsjön Rn 22 30
Äspskärsudden 105 15

Öjaren 201 23
Örarna 107 14

Öregrund ÖREGRUND, 229, Rk 17, 14
 se även del II
Örskär 1, 2, NR 1, Rn 18 2
Örskärssund 3 2
Örsta 158 21
Örviken Rn 45 13
Össängsviken 5 2
Östansjö 73 13
Östanå 178 27
Österbybruk ÖSTERBYBRUK, Rk 21, 231 232, 19
 se även del II
Österbybruk, ekbacke m.m. 119, NF 2, Rk 21 19
Österbyn 28, 30 7
Österfjärden (Tvärnö) 152 24
Östhammar ÖSTHAMMAR,  Rk 19, 230, 14
  se även del II
Östhammarsfjärden 100 13, 14
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 267 
Dnr KS/2022:780 

(KS) Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för 
barn och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp 
kan endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun.  
 
Utifrån ändring i skollagen har riktlinjen reviderats. Skrivningen ” 
befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller” är ersatt med  ”befaras att en elev 
inte kommer att nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 
kunskaper”. 
 
Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts 
som huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd 
att bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En 
fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 
kap 39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå 
utifrån barnets/elevens behov. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjen förväntas ge en mer rättvisande bild av barnets/elevens 
stödbehov och en säkrare bedömning av de faktiska kostnaderna som 
stödet innebär. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
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2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
  Handläggarens tjänsteutlåtande  
  Riktlinje för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd 

 
Beslutet skickas till 

 Skolchef  
 Skolformschef för förskola  
 Kvalitetschef  
 Verksamhetschef elevhälsan 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-27 KS/2022:780
  

  
   
  
    

 

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun.  
 
Utifrån ändring i skollagen har riktlinjen reviderats. Skrivningen ” befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller 
de kravnivåer som gäller” är ersatt med  ”befaras att en elev inte kommer 
att nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper”. 
 
Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts 
som huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd 
att bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En 
fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 
39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjen förväntas ge en mer rättvisande bild av barnets/elevens 
stödbehov och en säkrare bedömning av de faktiska kostnaderna som 
stödet innebär. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp. 
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Beslutsunderlag 
  Handläggarens tjänsteutlåtande  
  Riktlinje för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd 

 
Beslutet skickas till 

 Skolchef  
 Skolformschef för förskola  
 Kvalitetschef  
 Verksamhetschef elevhälsan 

 
I tjänsten  
 
Karina Vallström 
Verksamhetschef Elevhälsan 
Kommunfullmäktige 
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Inledning  

Bakgrund  
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika villkor till 
kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som huvudman för en 
fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att bedriva förskola, grundskola 
och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp.   
  
En fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap. 23§, 9 kap. 21§, 10 kap. 39§, 
11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån barnets/elevens 
behov.  

Syfte  
Syftet med denna riktlinje är att beskriva Tierps kommuns hantering av 
tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinärt stöd.  

Omfattning  
Ansökan om tilläggsbelopp kan endast göras för barn och elever folkbokförda i 
Tierps kommun.  

Begrepp  

Stöd i form av extra anpassningar  
Om det inom ramen för undervisningen framkommer att det befaras att en elev inte 
kommer att nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper ska 
eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar. Detta stöd ska ges med 
utgångspunkt i elevens utbildning som helhet (Skollagen 3 kap. 5§)  
  
Detta behov av stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.  

Särskilt stöd   
Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 
eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 
som eleven tillhör om inget annat följer av Skollagen eller annan författning 
(Skollagen 3 kap. 7§). Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges 
särskilt stöd.  
  
Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp   
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Särskilt stöd av extraordinärt slag   
När alla särskilda stödåtgärder är uttömda kan extraordinära stödåtgärder sättas in.   
  
I dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp.  
  
Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till det enskilda barnet/eleven 
och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar. En individuell 
prövning görs i varje enskilt fall. För att beloppet ska utgå ska det vara fråga om 
stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för en 
enskild elevs räkning. Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med 
de resurser som normalt kan hänföras till det generella stöd som skolan är skyldig 
att tillhandahålla. Det kan tex vara frågan om:   
  

• Tekniska hjälpmedel  
• Särskilda läromedel  
• Assistenthjälp  
• Anpassning av en skollokal  

  
Det kan också vara fråga om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter 
som beror på språkliga eller sociala faktorer, även elever med olika förståelsenivå 
och olika kunskapsprofiler kan räknas hit.   

Mer om grundbelopp och tilläggsbelopp   

Grundbeloppet   

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader, och avser ersättning 
för omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning, pedagogiskt material och 
utrustning/lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader.  
  
Kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, specialpedagogiska 
insatser, individualiserat lärande eller undervisning i särskild grupp med syfte att 
eleven ska nå kunskapskraven ska i normalfallet täckas av den ersättning som 
skolan erhåller genom grundbeloppet.   
  
Stödåtgärder som berättigar tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Nästintill alla 
barn och elevers behov ska därför kunna tillgodoses inom ramen för 
grundbeloppet.  

Tilläggsbeloppet   

Detta belopp är inte tänkt att totalfinansiera den extraordinära stödinsatsen då stöd 
till elev ingår i grundbeloppet. Tilläggsbeloppet utgör ett bidrag för att underlätta 
för rektor att genomföra en planerad extraordinär stödåtgärd. Beslut om 
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tilläggsbelopp ska vara kopplat till varje enskilt barns/elevs särskilda behov  
Underlag för bedömning av stödnivåer finns beskrivna i bilaga 1.   
  
Det är alltid elevens individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska  
verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av 
tilläggsbelopp.   
  
Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av specialpedagogisk, 
medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.  

Ansökan   

Vem kan ansöka om tilläggsbelopp  

Rektorer för förskolor och skolor med enskilda huvudmän samt kommunala 
förskolor och skolor utanför kommunen, med barn och elever folkbokförda i Tierps 
kommun kan ansöka om tilläggsbelopp alternativt utökad interkommunal 
ersättning.  
  
Detsamma gäller även för grundsärskola och gymnasiesärskola med enskild 
huvudman eller kommunal huvudman som ligger utanför Tierps kommun.  

Krav på underlag i ansökan om tilläggsbelopp  

• Beskriv elevens extraordinära behov. Dessa ska vara väl dokumenterade 
och definierade av personer med medicinsk, specialpedagogisk, psykologisk 
eller annan specialistkompetens.  

• Beskriv vilka åtgärder som redan satts in, vilka som planeras och hur 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas.   

• Bifoga relevanta utredningar, uppföljningar eller annat underlag. Dessa ska 
vara aktuella och framtagna under senaste året.   

  
Vid förnyad ansökan ska en utvärdering redovisas av tidigare insatser.   
  
Samtliga delar i ansökan måste besvaras.   
  
Ett avslag på hela eller delar av ansökan innebär inte att Tierps kommun bedömt att 
barnet/eleven saknar stödbehovet. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven 
och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp.   

Ofullständig ansökan   

En ofullständig ansökan skickas tillbaka med begäran om kompletteringar.  
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Ansvar för ansökan   

För fristående verksamhet ansvarar huvudmannen för ansökan.   
Ansökningsdatum   

Ansökan kan göras löpande under pågående läsår. Tilläggsbelopp utbetalas tidigast 
från och med det datum fullständig ansökan inkom till kommunen.   
Beträffande barn/elever, där det finns ett pågående beslut om tilläggsbelopp, där 
ansökan gäller fortsatt tilläggsbelopp för kommande läsår ska ansökan vara 
inkommen senast 1 april.   

Handläggning och beslut   

Ansökningarna handläggs löpande av den centrala bedömningsgruppen och beslut 
sker enligt gällande delegationsordning.   
  
Beslut om tilläggsbelopp fattas i normalfallet för ett läsår i taget. Längre beslut kan 
förekomma vid bedömning av bestående behov över längre tid.   

Utbetalning   

Vid en godkänd ansökan utbetalas tilläggsbeloppet månadsvis. Om barnet/eleven 
ändrar sin folkbokföringsadress till en adress utanför Tierps kommun eller byter 
förskola/skola eller fritidshem eller om andra omständigheter inträffar ska 
förskolechef/rektor meddela detta omgående till Utbildningskontoret, Tierps 
Kommun.  
  
Byter elev förskola/skola eller fritidshem ansöker mottagande huvudman om 
tilläggsbelopp.   

  



Bilaga 1 

Kriterier för bedömning av tilläggsbelopp för omfattande 
behov av särskilt stöd  
  
Ansökningar om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt 
stöd bedöms av en beredningsgrupp där professioner såsom skolpsykolog, 
skolläkare, kurator och specialpedagog ingår.   
  
Ansökan prövas individuellt och varje tilläggsbelopp bestäms individuellt utifrån 
barnets/elevens behov.  
  
Kategorier  
  
Det finns fyra kategorier som berättigar till tilläggsbelopp:  
  

A. Omfattande medicinska eller fysiska funktionsnedsättningar 
Barn/elever med omfattande medicinska eller fysiska 
funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel 
och/eller hel- eller deltidsstöd som inte förbättras till det bättre med 
hjälp av organisation eller pedagogiska insatser.  
  

B. Sjukdom eller olycka  
Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller 
deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs.  

  
C. Ersättning för elever som enligt genomförd utredning bedömts ha 

rätt till grundsärskola men där elevens vårdnadshavare inte 
lämnar sitt medgivande till att eleven tas emot i grundsärskolan 
och där eleven istället ska fullgöra sin skolplikt i grundskolan.  

  
D. Tilläggsbelopp kan utgå för elever med stora 

inlärningssvårigheter. Det ska då vara fråga om extraordinära 
stödinsatser. 



 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 76 
Dnr KS/2022:750 

(KS) Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun enligt det bilagda förslaget och 
 
att upphäva Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen KS §94/2020 då det tydliggörs i den nya 
riktlinjen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och 
rehabiliteringsansvar för personer 17 år och äldre. Riktlinjen beskriver 
det kommunala rehabiliteringsuppdraget på primärvårdsnivå avseende 
innehåll och ger en vägledning i habiliterings- och 
rehabiliteringsprocessen. 
 
Beslutsmotivering 
Det kommunala primärvårdsuppdraget behöver tydliggöras gentemot det 
regionala primärvårdsuppdraget gällande rehabilitering. Gränsdragningen 
för vad som är kommunens ansvar behöver vara tydligare än vad den är 
idag. Riktlinjen kompletterar det Vård- i- samverkansdokument som 
redan finns övergripande i länet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Unga från 17 års ålder kan få rehabilitering via kommunen under 
särskilda förhållanden som beskrivs i riktlinjen. Bedömningen är att de 
barn/unga som får rehabilitering i hemmiljö inte missgynnas av detta. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.4 Kommuninvånarnas 
självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 
individer ska minska.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 Kommunen ska arbeta 
för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.  

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 

kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård- och omsorg 
 Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-14 KS/2022:750
  

  
   
  
    

 

Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun 
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Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun enligt det bilagda förslaget och 
 
att upphäva Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen KS §94/2020 då det tydliggörs i den nya 
riktlinjen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar 
för personer 17 år och äldre. Riktlinjen beskriver det kommunala 
rehabiliteringsuppdraget på primärvårdsnivå avseende innehåll och ger en 
vägledning i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen. 
 
Beslutsmotivering 
Det kommunala primärvårdsuppdraget behöver tydliggöras gentemot det 
regionala primärvårdsuppdraget gällande rehabilitering. Gränsdragningen 
för vad som är kommunens ansvar behöver vara tydligare än vad den är 
idag. Riktlinjen kompletterar det Vård- i- samverkansdokument som redan 
finns övergripande i länet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Unga från 17 års ålder kan få rehabilitering via kommunen under särskilda 
förhållanden som beskrivs i riktlinjen. Bedömningen är att de barn/unga 
som får rehabilitering i hemmiljö inte missgynnas av detta. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.4 Kommuninvånarnas 
självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 
individer ska minska.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 Kommunen ska arbeta 
för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.  
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Bakgrund 
Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar, som 
även omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel för brukare 21 år och äldre. 
Rehabiliteringsansvaret gäller    för brukare 17 år och äldre. Ansvaret för habilitering 
och rehabilitering följer hälso- och sjukvårdsansvaret enligt ViS-riktlinjen, 
Rehabilitering och habilitering i samverkan 

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att beskriva det kommunala rehabiliteringsuppdraget på 
primärvårdsnivå, beskriva rehabiliteringens innehåll samt ge vägledning i 
habiliterings- och rehabiliteringsprocessen så att patientens rehabiliteringsbehov 
tillgodoses. Den beskriver även överföring av ansvar och samverkan mellan 
vårdgivare. 

Omfattning 
Omfattar den rehabilitering som ges av kommunens arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Definitioner 
Definitionerna är primärt hämtade från Socialstyrelsens termbank. 

Begrepp Definition 
Brukare (Inom socialtjänst) person som får, 

eller som är föremål för en utredning 
om att få, individuellt 
behovsprövade insatser från 
socialtjänsten.  
 

Habilitering Insatser som ska bidra till att en 
person med medfödd eller tidigt 
förvärvad    funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och 
förutsättningar, utvecklar och 
bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda 
villkor för ett självständigt liv och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 
 

Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i 
patients bostad eller motsvarande 
och som är sammanhängande över 
tid. 
 

Hem för vård eller boende – HVB Boende som tillhandahåller 
platser för heldygnsvistelse 
tillsammans med insatser i form 
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av vård eller behandling. 
 

Hälsofrämjande/rehabiliterande 
förhållningsätt Åtgärd för att stärka eller 

bibehålla människors 
fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande 
 

Hjälpmedel för det dagliga livet Individuellt utprovad produkt 
som syftar till att bibehålla eller 
öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att 
kompensera en 
funktionsnedsättning 
 

Medicinteknisk produkt Produkt som används för att 
påvisa, förebygga, övervaka, 
behandla eller lindra en sjukdom, 
samt påvisa, övervaka, behandla, 
lindra eller kompensera en skada 
eller en funktionsnedsättning, 
undersöka, ändra eller ersätta 
anatomi eller en fysiologisk 
process eller kontrollera 
befruktning. 
 

Multiprofessionellt team Grupp av vård- och omsorgspersonal 
med olika professioner och/eller 
kompetenser som samarbetar kring 
patienten. 
 

Primärvård Primärvård är en vårdnivå med två 
huvudmän, kommun och region. 
Hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som utan avgränsning vad gäller 
sjukdomar,  ålder, eller 
patientgrupper svarar för 
befolkningens behov av 
grundläggande medicinsk 
behandling, omvårdnad, 
förebyggande arbete och 
rehabilitering och som inte kräver 
sjukhusens medicinska och tekniska 
resurser1. 
 

Patient Person som erhåller eller är 
registrerad för att erhålla hälso- och 
sjukvård 

 
1 Ny definition primärvården - Kunskapsguiden 
 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/god-och-nara-vard/kommunal-halso--och-sjukvard/ny-definition-av-primarvarden/
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Rehabilitering Insatser som ska bidra till att en 
person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, 
återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 
 

Samordnad individuell plan, SIP Vård- och omsorgsplan som 
beskriver insatser/åtgärder som                 den 
enskilde har behov av från både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst 
och som tagits fram genom 
samordnad vård- och 
omsorgsplanering. 
 

Specialiserad vård Hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som kräver mer specialiserade 
åtgärder  än vad som kan ges i 
primärvård 
 

Slutenvård Hälso- och sjukvård när den 
ges till patient vars tillstånd 
kräver  resurser som inte kan 
tillgodoses inom öppenvård 
eller hemsjukvård 
 

Utskrivningsklar En patient är utskrivningsklar 
när hen av den behandlande 
läkaren inte  längre bedöms 
behöva vård vid en enhet inom 
regionens slutna hälso- och 
sjukvård. 
 

Öppenvård Hälso- och sjukvård när den ges 
till patient vars tillstånd medger att  
aktuell vårdinsats förväntas kunna 
avslutas inom ett begränsat antal 
timmar. 
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Rehabilitering kommunal primärvård 
I kommunens hemsjukvård finns legitimerade arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter/sjukgymnaster      och sjuksköterskor. 
Kommunernas rehabiliteringsansvar omfattar alla boendeformer för personer 
över 17 år, i  ordinärt boende samt särskilda boendeformer (SOL), boende 
med särskilt stöd (LSS), dagverksamhet (SOL) och daglig verksamhet (LSS). 
Ansvaret omfattar långvariga (över 14 dagar) rehabiliteringsbehov i hemmiljö om 
man utifrån  sina förutsättningar har svårigheter att ta sig till en mottagning eller 
om rehabiliteringsbehovet  bäst tillgodoses i hemmiljö. På primärvårdsnivå finns 
arbetsterapeut endast i kommunen och har därmed ansvar för alla insatser oavsett 
tid. 
Arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten och sjuksköterskan samarbetar 
med personal    inom hemtjänst, särskilda boenden, gruppbostäder, boendestöd, 
dagverksamhet och daglig verksamhet samt personlig assistans. 
Rehabiliteringsinsatser inom kommunen utgår från primärvårdsnivå och inriktar 
sig på att patienten ska kunna vara aktiv och vara delaktig i dagliga aktiviteter så 
långt det är    möjligt. Utgångspunkten för rehabilitering inom kommunens 
verksamheter är i första hand insatser kopplade till aktivitet, delaktighet och 
omgivningsfaktorer. 
Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen ansvarar för 
individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år inom området 
rörelsehinder, personlig vård och        kognition. Sjuksköterskor förskriver madrasser 
och inkontinenshjälpmedel. 

Prioriteringar inom kommunal rehabilitering 
Det finns en allmän prioriteringsregel i Hälso- och sjukvårdslagen (1), regeln 
uttrycker att   den som har det största behovet ska ha företräde till vården. 
 
Prioriteringarna ska utgå från tre grundläggande etiska principer: 

 Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt 
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället 

 Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de 
områden där behoven är störst 

 Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller 
åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. 

Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- 
och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. 
Detta innebär till exempel att svåra sjukdomar går före lindrigare, även om 
vården av de svårare tillstånden kostar väsentligt mycket mer. Prioritering av 
insatser innebär att svåra och omfattande funktionsnedsättningar  har företräde 
före lindriga. 
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Prio 1 

 Insatser vid vård livets slut 
 Insatser i samband med hemgång från slutenvård 
 Insatser som förebygger och behandlar trycksår 
 Insatser som syftar till att avvärja vårdskada (exempel trasigt hjälpmedel där 

det finns risk för skada) 

Prio 2 

Insatser som ger förutsättningar för ökad eller bibehållen aktivitet/delaktighet och 
förmåga avseende 

 Personlig ADL, äta, dricka, klä sig, sköta personlig hygien 
 Förflyttningar/överflyttningar inom bostaden 
 Förstå, planera och organisera sin vardag  

Prio 3 

Insatser som ger förutsättningar för ökad eller bibehållen aktivitet/delaktighet och 
förmåga avseende: 

 Förflyttning utanför bostaden för att uträtta vardagsaktiviteter 
 Hushållsaktiviteter som att laga mat, tvätta, städa 

Ansvar  

Chef 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård har det övergripande ansvaret för hälso- 
och sjukvård i kommunen. Säkerställer kompetens, kvalitet och tillgång till 
resurser i verksamheten. 

MAR 

Ansvarar för att; 
 patienten får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet 

inom kommunens ansvarsområde  
 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  
 beslut om att delegera ansvar för sjukvårdsuppgifter inom området 

rehabilitering är förenliga med patientsäkerheten  
 anmälan görs till kommunstyrelsen som har ansvaret för hälso- och 

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller 
behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig 
skada eller sjukdom  

 samverkan och samordning med andra vårdgivare sker  
 ge råd och stöd i rehabiliterings- och hjälpmedelsfrågor samt att det 
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finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för området 

Arbetsterapeut 

Arbetsterapeuten utför aktivitetsbedömningar och utreder personers 
aktivitetsförmåga gällande förflyttning, personlig vård och kognition. 
Arbetsterapeuten bedömer även den omgivande miljöns inverkan på patientens 
aktivitet och delaktighet. De utför riskbedömningar, analyserar resurser och 
problem och identifierar behoven av förebyggande, förbättrande och/eller 
kompenserande åtgärder. Arbetsterapeutiska insatser består av att anpassa miljön, 
träna aktiviteter som är meningsfulla för patienten och utveckla fysiska, 
kognitiva och sociala funktioner. Kompensatoriska åtgärder kan utföras i form av 
förskrivning av hjälpmedel inom området rörelsehinder och kognition eller 
genom anpassning av boendemiljön.  

Fysioterapeut/sjukgymnast 

Funktionsbedömningar utförs av fysioterapeut/sjukgymnast och är utredningar 
av personers kroppsfunktioner och strukturer. Fysioterapeut/sjukgymnast 
bedömer personers aktivitet och delaktighet, förmåga och inskränkningar i 
motorik, balans, kondition, smärta samt hur det sedan påverkar rörelser i 
förflyttning och överflyttning. De bedömer även den omgivande miljöns 
inverkan på patientens aktivitet och delaktighet. Utför riskbedömningar och 
analyserar personers resurser och problem och identifierar behoven av 
förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande fysioterapeutiska åtgärder. 
Insatserna består av anpassad fysisk träning, funktionell träning, smärtlindrande 
behandling, kompensatoriska åtgärder i form av förskrivning av hjälpmedel 
kopplat till gång- och förflyttningsförmåga. 

Vård- och omsorgspersonal 

Ansvarar att följa ordinationer från arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast 
samt att dokumentera utifrån åtgärd. De ansvarar även för att tillämpa ett 
hälsofrämjande och funktionsbevarande arbetssätt i samarbete med arbetsterapeut 
och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Teamarbete 
För att ge en god och patientsäker vård- och omsorg krävs samverkan mellan 
olika personalkategorier, patient och anhörig. Den som uppmärksammar att 
behov av samordning finns, ansvarar för att ta initiativ till att det sker. 
Samverkan sker alltid utifrån patientens samtycke, förutsättningar och 
önskemål. Syftet med samverkan är att planera, följa upp och samordna insatser 
för vård, omsorg och rehabilitering. Teamsamverkan förutsätter att patienten är i 
centrum och ska vara delaktig i beslut kring hens vård och omsorg. 
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Genomförande rehabiliteringsprocessen 
Rehabiliteringsprocessen ska utgå från patientens behov, mål och prioriteringar. 
En bedömning av patientens behov görs och om behov föreligger initieras 
utredning. Efter utredningen upprättas en rehabiliteringsplan som ska vara 
ändamålsenlig och överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet 
samt vara tidsbegränsad och målinriktad. Alla rehabiliteringsinsatser ska följas 
upp och dokumenteras.    När patienten samtycker ska anhörig involveras i 
rehabiliteringsprocessen. 
 

 

Specifik rehabilitering 
Specifik rehabilitering utförs av legitimerad arbetsterapeut och/eller 
fysioterapeut/sjukgymnast och ska inte förväxlas med ett 
rehabiliterande/hälsofrämjande arbetssätt, som är oberoende av sjukdom och 
kan utföras av all personal. Specifik rehabilitering är insatser som ges enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. De är målinriktade och   tidsbegränsade och kräver 
kunskap både om människans normala funktioner och aktuella sjukdomar, 
skador och den behandling/träning som syftar till att återvinna och bibehålla 
funktions- och aktivitetsförmåga. 
 
Utförandet av specifika rehabiliteringsinsatser kan överlåtas till omsorgspersonal 
genom att arbetsterapeut eller      fysioterapeut/sjukgymnast delegerar eller instruerar 
sin ordination. 

Kriterier för specifik rehabilitering i ordinärt boende 

Specifik rehabilitering i ordinärt boende kan ges till patient som är bosatt i Tierps 
kommun och har fyllt 17 år, där denne har betydande svårighet att ta sig till 
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regionens primärvård. Rehabiliteringsbehovet ska bäst tillgodoses i hemmiljö. 
Specifik rehabilitering kan erbjudas i upp till 12 veckor, vid två tillfällen/år, 
sammanlagt 24 veckor per år. Antal tillfällen per vecka bedöms individuellt. Vid 
specifik rehabilitering upprättas rehabplan och uppföljning sker minst en gång 
under perioden. 

Ordination 
Ordination innebär beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett 
att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso-och sjukvårdsåtgärd 
(Socialstyrelsens termbank). En ordination kan ske när det är en okomplicerad 
uppgift som inte innebär särskild risk. Om ordinationen utförs av någon    annan 
än legitimerad personal sker det genom instruktion eller delegering. 
Ordinationen följs i dessa fall upp med e-signering. 

Delegering 
Delegering innebär att en hälso- och sjukvårdsåtgärd har överlämnats till en 
specifik person/delegat som bedöms ha reell kompetens för att utföra 
rehabiliteringsinsatsen. Delegaten ska få utbildning för det aktuella momentet. 
En delegering är alltid tidsbestämd, vanligtvis 1 år, men kan förlängas. (Rutin: 
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift). 
 

 
 

Bedömningsinstrument 
Bedömningsinstrument används för att utreda patientens behov samt följa upp 
insatta åtgärder. De instrument som används ska vara lämpliga för den aktuella 
situationen, vara evidensbaserade och vara väl kända av professionen. Vanliga 

Behov uppstår/förändring
Bedömning av Leg personal

Ordination av hälso- och sjukvårdsuppgifter

A
Uppgift som utförs av 

personal utan delegering 
- Instruktion

B
Uppgift som utförs av 

personal efter 
delegering

C
Uppgift som utförs av 
legitimerad pesonal

Egenvård
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bedömningsinstrument inom kommunal rehabilitering kan exempelvis vara; 
Canadian Occupational Performance  Measure (COPM), funktionellt balanstest 
för geriatriska patienter (FBG), Downton fallrisk index (DFRI) Time Up and 
Go (TUG), Sex minuters gångtest, Borg CR 10, Borg RPE, Chair stand test och 
instrument för ADL-bedömning.  

Rehabiliterande/hälsofrämjande arbetssätt 
Rehabiliterande- och hälsofrämjande arbetssätt är ett förhållningssätt som är 
ständigt pågående och främjar hälsa och delaktighet och berör samtliga 
yrkesgrupper. Arbetet ska vara oberoende av sjukdom och   medicinsk 
behandling. Insatserna kan ges av all personal till alla individer oavsett ålder, 
sjukdom eller skada. Bemötandet bygger på att stärka och bevara funktioner och 
aktiviteter hos varje individ. Utgångspunkten i förhållningssättet är stödjande 
istället för hjälpande.  

Fallprevention 
Definitionen av ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnat på 
golvet/marken. Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 
fallpreventivt tillsammans med teamet bland annat genom att de deltar i 
riskbedömningar och vidtar fallförebyggande åtgärder inom            sina 
kompetensområden. 

Intyg 
Hälso- och sjukvårdspersonal som enligt Patientdatalagen är skyldig att föra 
journal ska vid behov utfärda intyg (2). Ett intyg utfärdas utifrån en bedömning 
av en patients hälsotillstånd, behov, förmågor eller annat förhållande orsakat av 
hälsotillståndet, pågående eller tidigare vård. Den vårdgivare som har en 
vårdrelation ska i första hand utfärda intyget. Respektive vårdgivare ska ha 
rutiner som säkerställer att utfärdande av intyg sker enligt gällande lagstiftning. 
Intyg utfärdas av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast. 
 
Arbetsterapeut i kommunen ansvarar för att utfärda intyg om aktivitetsförmåga 
(ADL-intyg) på begäran från patienten oavsett om det finns en pågående 
vårdrelation eller inte.  
 
Handläggare i kommunen kan vid behov efterfråga intyg för att komplettera sin 
utredning om det inte går att inhämta den information som behövs på annat sätt. 
Samtycke från patient krävs. 

Bostadsanpassning 
Kommuninvånare har möjligheter att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att 
bostaden ska vara tillgänglig utifrån individuella behov. Arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen kan utfärda intyg som beskriver 
funktionsnedsättningen hos patienten som söker bidrag. Intyg kan utfärdas av 
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både Region och kommun. Intyget utfärdas av den vårdgivare som har en 
pågående vårdkontakt och har bäst kännedom om hemmiljön. 

Hjälpmedel 
Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har ansvar för förskrivning av 
hjälpmedel till  kommuninvånare från 21 år och äldre gällande rörelse, 
kognition och personlig vård. Regionen ansvarar för hjälpmedel för hörsel, syn 
och kommunikation. 
 
Hjälpmedelsförskrivning är en viktig del av rehabiliteringsprocessen och 
beskrivs i kommunens Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel. 
Förskrivningsprocessen innebär bedömning, utprovning, uppföljning och 
anpassning. Hjälpmedelsförskrivning kräver kunskap om sortiment och 
hantering av de hjälpmedel man är förskrivare av. 

Basutrustning 

Med basutrustning menas hjälpmedel som är inköpta till särskilda boenden enligt 
SoL/LSS eller daglig verksamhet/dagverksamhet samt hemtjänstgrupper. 
Basutrustning är sådant som kan användas av flera personer och/eller som är ett 
hjälpmedel som underlättar personalens arbete. Det kan variera vilken 
basutrustning som är aktuell beroende på vilka personer som för tillfället 
bor/besöker verksamheten och på vilken typ av verksamhet det handlar om.  

Avvikelser 
En avvikelse är en oväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle 
kunnat medföra risk eller skada för patienten, t.ex. utebliven eller fördröjd 
rehabiliteringsinsats. Arbetet med avvikelsehantering är en viktig del av 
patientsäkerhetsarbetet som ska leda till att öka patientsäkerheten och förbättra 
vården och omsorgens kvalité. 
 
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ska rapportera avvikelser, vidta 
nödvändiga åtgärder och delta i teamarbetet kring utredning av avvikelser. 
(Rutin: Avvikelsehantering). 

Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom 
hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. 
Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast kan göra bedömningen att en person 
själv kan ansvara för att utföra en rehabiliteringsåtgärd. En individuell 
bedömning görs där man analyserar risker, samråder och planerar med de som 
berörs. Ett beslut om egenvård ska dokumenteras och följas upp. (Rutin: HSL-
dokumentation). 
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Dokumentation 
Patientjournalen ska vara ett samlat dokument för patienten där den hälso- och 
sjukvård som utreds, planeras, genomförs och följs upp ska dokumenteras. 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuters/sjukgymnasters dokumentation är 
baserad på ICF, internationell klassifikation av funktionstillstånd och KVÅ, 
klassifikation av vårdåtgärd. 

Samordnad individuell plan 
Om en person behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst 
och insatserna behöver samordnas så sker detta i en Samordnad Individuell 
Plan SIP, förutsatt att personen givit sitt   samtycke till det. 

Kvalitetsregister 
I det förebyggande arbetet är det av stor vikt att bedöma och analysera risker. För 
att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och teamsamarbetet används olika 
kvalitetsregister, till exempel Senior Alert och BPSD.  

Utbildning för omsorgspersonal 
För att säkerställa att all personal som arbetar inom vård och omsorg har den 
kunskap som krävs för att arbeta patientsäkert med förflyttningar och 
hjälpmedel krävs kunskap, utbildning och övning. All personal ska erbjudas 
utbildning i förflyttningskunskap/ förflyttning med lyft. Kommunens 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar för innehåll och 
genomförande av utbildning. 

Handledning 
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut handleder vård- och 
omsorgspersonal löpande i det dagliga arbetet. Handledning av arbetsterapeut- 
och fysioterapeutstudenter är en viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Region Uppsalas rehabiliteringsansvar 

Specialiserad vård 
Då det finns behov av multiprofessionell behandling under längre tid, har 
Region Uppsala ansvar för rehabilitering och habilitering i öppenvård och 
specialiserad hemsjukvård. Specialistsjukvården ansvarar också för konsultation 
till vårdgivare på primärvårdsnivå. 
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Slutenvård 
Region Uppsala ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel då patienten 
vistas inom slutenvården. På vårdavdelningen ska det finnas 
hjälpmedel som behövs för att  möjliggöra mobilisering och 
rehabilitering. Slutenvårdens arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast 
bedömer behov av och förskriver hjälpmedel som möjliggör en säker 
hemgång. Förskrivaren i slutenvården ska överrapportera behovet av 
uppföljning och/eller rehabiliterings/hjälpmedelsåtgärder till kommunal 
arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast. Hjälpmedel som behövs i 
hemmiljö vid/under permission förskrivs i samråd mellan förskrivare i 
kommunen och vid slutenvården.  

Öppenvård 
Innebär att rehabiliteringsinsatser erbjuds på mottagning eller mobila team med 
specialistkompetens t.ex. hemrehabilitering eller specialiserat palliativt team. 

Habilitering 
Habiliteringen erbjuder stöd, råd och insatser till barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar som är medfödda eller förvärvade, där behovet av insatser 
över tid ska  vara omfattande och/eller livslångt. Habiliteringen är en 
specialistresurs som även arbetar rådgivande mot andra verksamheter och 
anhöriga och patientens nätverk. Habiliteringens arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster förskriver hjälpmedel. När både kommunen och 
habiliteringen är aktuella för en patient sker hjälpmedelsförskrivning och insatser 
i samverkan. Inom habiliteringens verksamhet finns fler kompetenser som till 
exempel logoped och psykolog. 

Regionens primärvård/Vårdcentral 
Inom regionens primärvård finns tillgång till multiprofessionella resurser som 
ansvarar för rehabiliteringsbehov som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser. Ansvaret    omfattar alla sjukdomar och åldrar. 
Arbetsterapeutkompetens finns endast för handrehabilitering. Övrig kompetens 
inom den regionala primärvården är t.ex. dietist, kurator, logoped och psykolog. 

Handrehabilitering 
Regionens primärvård ansvarar för handrehabilitering avseende behandling och 
ortoser. Mottagningar för handrehabilitering finns på Lasarettet i Enköping, 
Rehabenheten och Samariterhemmet i Uppsala. Kontakt tas direkt med mottagning 
för bedömning, rådgivning och tidsbokning eller via remiss från patientens 
vårdcentral. Ansvarsfördelning tydliggörs i ViS Rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel i samverkan. 
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Hem för vård och boende – HVB 
Region Uppsala har ansvar för rehabilitering och habilitering och hjälpmedel på 
hem för vård och boende HVB. Nära vård och hälsa ansvarar för insatserna. 

Asylsökande och tillståndslösa 
Region Uppsala har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för samtliga 
asylsökande personer  vilket även innefattar hjälpmedel. Vuxna asylsökande och 
tillståndslösa har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå, vilket innebär att 
legitimerad personal bedömt att tillståndet förvärras utan vård och behandling. 
Asylsökande kan vända sig till vårdcentralen Cosmos i Uppsala för att få sitt 
vårdbehov utrett och tillgodosett. 

Referenser 
1. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 
2. Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården, 

HSLF-FS 2018:54
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§ 74 
Dnr KS/2022:779, KS/2022:467 

(KS) Behovsanalys särskilt boende 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram underlag som kunde ligga 
till grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Enligt beslutad plan skulle det årligen rapporteras en 
uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån 
åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 
befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade 
kommunstyrelsen i september 2018 att behovsprognos och servicegrad 
redovisas i maj vartannat år. Anledningen till att behovsprognosen inte 
redovisades i maj 2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är 
relevant att utgå från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som 
nu görs. Syftet är att utifrån befolkningsprognosen avseende 
åldersgruppen 65 år och äldre se hur stort behovet av särskilt boende 
kommer att vara. Sammanfattningsvis ökar antalet äldre fram till år 2042. 
Åldersgruppen 65-79 år förväntas öka med 257 personer och 
åldersgruppen 80 år och äldre med 741 personer. Den genomsnittliga 
ålder då äldre i Tierps kommun flyttar in i särskilt boende är 85 år vilket 
gör att prognos för 80 år och äldre är viktigast utifrån behov av särskilt 
boende. Det bör finnas behov av ett ökat antal lägenheter i särskilt 
boende omkring 2025-2029. Troligen minskat behov av lägenheter i 
särskilt boende 2032 och framåt på grund av att 50-talisterna är färre än 
40-talisterna. Det är dock en prognos och den talar inte om vad som 
händer i samhället i övrigt eller i vilken ålder en person får behov av 
särskilt boende framöver.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. 
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Genom en god planering av särskilt boende och genom att följa 
behovsutvecklingen väntas behov av särskilt boende tillgodoses.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 
 Behovsanalys särskilt boende 2022 
 Bilaga i Lex. Befolkningsprognos.  

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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Typ: Kommun

Kod: 036000

Namn: Tierp

År: 2022 - 2042



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

Befolkning 2(153)

Befolkningsprognos för Tierp
Prognos i sammandrag: 2022 - 2042

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2012 20 156 208 223 -15 1 072 960 112 982 957 25 90
2013 20 144 198 230 -32 1 012 918 94 991 940 51 21 -12
2014 20 245 211 257 -46 1 182 1 050 132 1 037 993 44 145 101
2015 20 547 275 240 35 1 228 1 097 131 972 933 39 256 302
2016 20 744 255 255 0 1 427 1 151 276 1 230 1 162 68 197 197
2017 20 930 229 233 -4 1 364 1 165 199 1 186 1 146 40 178 186
2018 21 127 230 243 -13 1 297 1 124 173 1 087 1 044 43 210 197
2019 21 136 241 207 34 1 235 1 103 132 1 264 1 203 61 -29 9
2020 21 327 233 251 -18 1 429 1 358 71 1 221 1 145 76 208 191
2021 21 485 203 240 -37 1 344 1 236 108 1 161 1 119 42 183 158
2022 21 623 231 239 -8 1 335 1 233 102 1 189 1 133 57 145 138
2023 21 754 229 239 -9 1 336 1 235 101 1 195 1 138 57 141 131
2024 21 879 228 238 -11 1 339 1 238 101 1 203 1 146 57 136 125
2025 21 999 226 239 -13 1 341 1 241 100 1 207 1 150 57 134 120
2026 22 118 228 240 -12 1 343 1 245 99 1 213 1 155 58 130 118
2027 22 232 230 241 -11 1 345 1 249 97 1 220 1 163 58 125 114
2028 22 346 232 243 -10 1 351 1 253 98 1 227 1 169 58 125 114
2029 22 462 235 245 -10 1 359 1 259 100 1 233 1 175 58 126 116
2030 22 578 237 247 -10 1 366 1 264 102 1 240 1 183 58 126 116
2031 22 692 237 249 -13 1 374 1 270 104 1 247 1 189 58 127 114
2032 22 804 237 252 -15 1 381 1 276 106 1 254 1 196 58 127 112
2033 22 916 238 254 -17 1 389 1 281 108 1 261 1 203 58 128 112
2034 23 024 239 257 -17 1 397 1 286 111 1 271 1 213 59 126 108
2035 23 132 241 259 -18 1 405 1 291 114 1 280 1 221 59 125 108
2036 23 240 243 261 -17 1 410 1 296 114 1 285 1 225 59 125 108
2037 23 348 246 262 -16 1 415 1 300 115 1 290 1 231 59 124 108
2038 23 456 249 263 -15 1 418 1 303 115 1 296 1 236 59 123 108

Sida 2 2022-10-19
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2039 23 564 252 264 -13 1 422 1 306 115 1 301 1 241 60 121 109
2040 23 676 254 265 -10 1 425 1 310 116 1 303 1 243 60 122 112
2041 23 788 257 265 -8 1 428 1 312 116 1 308 1 247 61 120 112
2042 23 902 259 265 -6 1 431 1 315 116 1 311 1 250 61 119 114

Sida 3 2022-10-19
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Befolkningsprognos för Tierp, ettårsklasser
Prognos i sammandrag: 2022 - 2042

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2021 0 105 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 137 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2 139 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 3 127 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 4 122 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 5 156 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 6 144 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 121 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 8 124 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 9 138 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 116 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 127 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 130 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 13 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 14 120 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 15 124 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 16 119 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 17 143 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 18 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 19 113 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 20 90 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 21 122 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 22 128 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 23 116 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 24 114 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 25 109 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 26 121 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 27 147 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 28 113 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 29 154 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 30 148 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 31 149 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 32 139 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 33 118 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 34 151 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 35 114 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 36 136 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 37 134 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 7(153)

2021 38 129 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 39 116 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 40 114 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 41 117 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 42 114 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 43 96 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 44 112 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 45 114 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 46 137 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 47 139 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 48 128 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 49 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 50 142 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 51 144 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 52 132 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 53 151 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 54 138 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 55 152 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 56 150 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 57 175 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 58 130 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 59 137 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 60 126 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 61 133 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 62 130 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 63 151 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 64 141 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 65 128 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 66 134 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 67 130 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 68 121 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 69 115 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 70 125 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 71 121 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 72 138 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 73 146 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 74 143 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 75 134 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 76 140 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 77 109 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 78 104 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 79 107 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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2021 80 78 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 81 71 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 82 75 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 83 56 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 84 43 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 85 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 86 47 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 87 30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 88 31 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 89 24 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 90 23 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 91 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 92 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 93 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 94 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 95 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 96 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 97 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 98 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 99 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 100 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 999 10 917 10 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 119 114 119 112 0 0 6 5 1 6 6 1
2022 1 113 102 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2022 2 136 114 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2022 3 143 114 0 0 0 0 12 11 1 10 9 1
2022 4 129 130 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2022 5 126 122 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2022 6 157 129 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2022 7 143 158 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2022 8 124 135 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2022 9 124 122 0 0 0 0 6 6 1 7 6 1
2022 10 139 124 0 0 0 0 7 5 1 6 5 1
2022 11 118 113 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2022 12 127 127 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2022 13 133 114 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2022 14 135 133 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2022 15 120 110 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2022 16 125 113 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2022 17 122 108 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2022 18 144 117 0 0 0 0 12 9 3 6 6 1
2022 19 111 106 0 0 0 0 14 12 2 14 14 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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2022 20 108 100 0 0 0 0 17 15 2 18 16 1
2022 21 96 83 0 0 0 0 21 20 1 18 17 1
2022 22 120 89 0 0 0 0 21 20 1 20 19 1
2022 23 125 87 0 0 0 0 18 17 1 21 20 1
2022 24 117 99 0 0 0 0 18 17 1 24 23 1
2022 25 114 100 0 0 0 0 20 20 1 17 15 2
2022 26 110 100 0 0 0 0 18 18 0 18 17 1
2022 27 124 108 0 0 0 0 19 18 1 19 17 1
2022 28 149 124 0 0 0 0 18 17 1 20 18 2
2022 29 119 140 0 0 0 0 18 17 1 14 13 0
2022 30 156 126 0 0 0 0 19 18 1 16 15 1
2022 31 148 147 0 0 0 0 16 15 1 15 14 1
2022 32 150 136 0 0 0 0 16 15 1 14 13 1
2022 33 138 137 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2022 34 122 129 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2022 35 149 132 0 0 0 0 11 9 1 13 11 2
2022 36 120 138 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2022 37 136 126 0 0 0 0 10 9 0 8 7 1
2022 38 136 122 0 0 0 0 12 10 1 8 7 1
2022 39 128 120 0 0 0 0 10 9 1 7 6 1
2022 40 117 107 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2022 41 114 110 0 0 0 0 6 6 1 7 7 1
2022 42 120 122 0 0 0 0 11 10 1 6 6 1
2022 43 114 126 0 0 0 0 6 6 1 7 6 1
2022 44 100 114 0 0 0 0 9 8 1 5 5 1
2022 45 115 103 0 0 0 0 8 8 1 6 6 0
2022 46 114 109 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2022 47 138 129 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2022 48 139 148 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2022 49 129 137 0 0 0 0 6 6 0 5 5 1
2022 50 120 119 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2022 51 140 129 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2022 52 143 137 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2022 53 132 135 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2022 54 150 127 0 0 1 0 6 6 1 7 7 0
2022 55 138 141 0 0 1 0 6 5 0 4 4 0
2022 56 152 138 0 0 1 0 5 5 0 5 4 0
2022 57 150 144 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2022 58 172 153 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2022 59 131 160 0 0 1 1 5 5 0 5 5 0
2022 60 138 125 0 0 1 1 5 5 0 5 5 0
2022 61 125 132 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 10(153)

2022 62 133 119 0 0 1 1 3 3 0 5 5 0
2022 63 130 136 0 0 1 1 4 3 0 4 4 0
2022 64 149 132 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2022 65 140 113 0 0 1 1 3 3 0 4 4 0
2022 66 128 129 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2022 67 135 129 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2022 68 128 119 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2022 69 122 122 0 0 2 1 5 4 0 2 2 0
2022 70 114 122 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2022 71 124 141 0 0 2 2 3 3 0 2 2 0
2022 72 119 113 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2022 73 135 125 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2022 74 143 121 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2022 75 138 140 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2022 76 131 126 0 0 4 2 3 3 0 2 2 0
2022 77 133 133 0 0 4 3 1 1 0 2 2 0
2022 78 106 116 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2022 79 100 85 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0
2022 80 102 96 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0
2022 81 74 78 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2022 82 67 82 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2022 83 69 78 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2022 84 52 71 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2022 85 40 58 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2022 86 40 48 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2022 87 42 50 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2022 88 26 38 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2022 89 27 43 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2022 90 20 38 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2022 91 19 30 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2022 92 25 27 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2022 93 15 13 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2022 94 9 22 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
2022 95 5 12 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2022 96 4 10 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2022 97 1 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022 98 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022 99 1 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2022 100 2 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2022 999 10 990 10 633 119 112 123 116 694 640 54 641 593 48
2023 0 118 113 118 111 0 0 6 5 1 6 6 1
2023 1 125 115 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 11(153)

2023 2 113 106 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2023 3 140 116 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2023 4 143 117 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2023 5 132 133 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2023 6 128 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2023 7 155 131 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2023 8 144 156 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2023 9 124 135 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2023 10 126 121 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2023 11 140 125 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2023 12 118 114 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2023 13 130 128 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2023 14 135 115 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2023 15 134 131 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2023 16 121 112 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2023 17 128 115 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2023 18 125 108 0 0 0 0 12 9 3 7 6 1
2023 19 140 112 0 0 0 0 15 13 2 15 14 1
2023 20 107 99 0 0 0 0 18 16 2 18 17 1
2023 21 111 97 0 0 0 0 21 20 1 19 18 1
2023 22 98 84 0 0 0 0 20 20 1 20 19 1
2023 23 118 91 0 0 0 0 17 16 1 21 20 1
2023 24 127 92 0 0 0 0 19 18 1 24 23 1
2023 25 117 100 0 0 0 0 21 20 1 17 15 2
2023 26 113 103 0 0 0 0 18 18 0 17 16 1
2023 27 113 105 0 0 0 0 18 17 1 18 16 1
2023 28 127 115 0 0 0 0 17 16 1 19 17 2
2023 29 150 125 0 0 0 0 17 17 1 13 13 0
2023 30 124 141 0 0 0 0 19 17 1 15 14 1
2023 31 155 129 0 0 0 0 16 15 1 15 14 1
2023 32 149 149 0 0 0 0 16 15 1 14 12 1
2023 33 148 137 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2023 34 140 138 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2023 35 123 131 0 0 0 0 11 10 1 13 11 2
2023 36 152 132 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2023 37 121 139 0 0 0 0 10 9 0 8 8 1
2023 38 139 129 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2023 39 135 124 0 0 0 0 10 9 1 7 6 1
2023 40 128 120 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2023 41 117 109 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2023 42 117 110 0 0 0 0 11 9 1 6 5 1
2023 43 120 125 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 12(153)

2023 44 117 125 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2023 45 103 116 0 0 0 0 8 7 1 6 6 0
2023 46 115 104 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2023 47 117 112 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2023 48 138 130 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2023 49 139 148 0 0 0 0 7 6 0 5 5 1
2023 50 131 138 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2023 51 119 121 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2023 52 140 128 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2023 53 143 138 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2023 54 132 135 0 0 0 0 6 6 1 7 6 0
2023 55 150 127 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2023 56 138 140 0 0 1 0 5 5 0 5 4 0
2023 57 151 138 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2023 58 148 145 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2023 59 172 155 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2023 60 133 159 0 0 1 1 5 5 0 6 5 0
2023 61 137 125 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2023 62 125 133 0 0 1 1 3 3 0 5 5 0
2023 63 133 118 0 0 1 1 4 3 0 4 4 0
2023 64 130 135 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2023 65 148 131 0 0 1 1 3 3 0 4 4 0
2023 66 140 113 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2023 67 129 127 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2023 68 133 129 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2023 69 129 117 0 0 2 1 4 4 0 2 2 0
2023 70 121 121 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2023 71 113 121 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2023 72 122 139 0 0 2 2 2 2 0 3 3 0
2023 73 117 111 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2023 74 132 123 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2023 75 138 119 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2023 76 135 137 0 0 4 3 3 3 0 2 2 0
2023 77 125 124 0 0 4 3 1 1 0 2 2 0
2023 78 129 128 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2023 79 102 113 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2023 80 95 82 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2023 81 97 93 0 0 5 3 1 1 0 1 1 0
2023 82 70 74 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2023 83 62 78 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2023 84 64 74 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2023 85 48 66 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 13(153)

2023 86 36 54 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2023 87 36 45 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2023 88 37 45 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2023 89 23 35 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2023 90 23 38 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2023 91 17 33 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2023 92 15 25 0 0 4 5 1 1 0 1 1 0
2023 93 20 22 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
2023 94 11 10 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2023 95 7 17 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2023 96 4 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2023 97 2 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2023 98 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023 99 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023 100 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2023 999 11 059 10 695 118 111 123 116 695 641 53 642 594 48
2024 0 117 112 117 111 0 0 6 5 1 6 6 1
2024 1 124 114 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2024 2 125 118 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2024 3 118 109 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2024 4 140 119 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2024 5 146 120 0 0 0 0 10 10 0 8 8 1
2024 6 134 132 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2024 7 128 125 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2024 8 155 131 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2024 9 143 155 0 0 0 0 6 6 1 7 6 1
2024 10 126 133 0 0 0 0 7 5 1 6 5 1
2024 11 128 122 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2024 12 139 126 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2024 13 122 116 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2024 14 132 129 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2024 15 134 114 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2024 16 135 131 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2024 17 124 114 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2024 18 130 114 0 0 0 0 13 9 3 7 6 1
2024 19 124 104 0 0 0 0 15 13 2 15 14 1
2024 20 131 103 0 0 0 0 18 16 2 18 17 1
2024 21 110 96 0 0 0 0 22 21 1 19 19 1
2024 22 111 96 0 0 0 0 21 20 1 21 20 1
2024 23 99 87 0 0 0 0 17 15 1 21 20 1
2024 24 119 95 0 0 0 0 18 17 1 25 23 1
2024 25 126 94 0 0 0 0 22 22 1 17 15 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 14(153)

2024 26 117 102 0 0 0 0 19 18 0 17 16 1
2024 27 116 106 0 0 0 0 18 17 1 17 16 1
2024 28 117 111 0 0 0 0 16 15 1 18 16 2
2024 29 130 115 0 0 0 0 16 16 1 13 12 0
2024 30 151 127 0 0 0 0 18 17 1 15 14 1
2024 31 126 142 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2024 32 155 133 0 0 0 0 16 15 1 13 12 1
2024 33 147 149 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2024 34 150 139 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2024 35 140 140 0 0 0 0 11 10 1 14 12 2
2024 36 129 131 0 0 0 0 16 15 1 10 10 1
2024 37 152 134 0 0 0 0 10 9 0 8 8 1
2024 38 125 142 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2024 39 138 131 0 0 0 0 10 10 1 7 6 1
2024 40 135 123 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2024 41 128 121 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2024 42 120 109 0 0 0 0 11 10 1 6 5 1
2024 43 117 113 0 0 0 0 6 6 1 7 6 1
2024 44 123 125 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2024 45 119 127 0 0 0 0 8 8 1 6 6 0
2024 46 104 118 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2024 47 117 108 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2024 48 117 114 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2024 49 138 130 0 0 0 0 6 6 0 5 5 1
2024 50 141 149 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2024 51 130 139 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2024 52 120 120 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2024 53 140 129 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2024 54 142 138 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2024 55 132 135 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2024 56 149 127 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2024 57 138 140 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2024 58 150 139 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2024 59 149 147 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2024 60 173 154 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2024 61 132 158 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2024 62 137 127 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2024 63 126 132 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2024 64 132 118 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2024 65 129 134 0 0 1 1 3 3 0 4 4 0
2024 66 148 131 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2024 67 141 112 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 15(153)

2024 68 128 127 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2024 69 133 127 0 0 2 1 5 4 0 2 2 0
2024 70 127 116 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2024 71 120 120 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2024 72 112 120 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2024 73 120 136 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2024 74 115 109 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2024 75 128 121 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2024 76 135 117 0 0 3 2 3 3 0 2 2 0
2024 77 129 135 0 0 4 3 1 1 0 2 2 0
2024 78 121 120 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2024 79 124 124 0 0 5 3 1 1 0 1 1 0
2024 80 97 108 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2024 81 91 79 0 0 5 3 2 2 0 1 1 0
2024 82 91 89 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2024 83 65 71 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2024 84 57 74 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2024 85 59 70 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2024 86 43 62 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2024 87 32 50 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2024 88 32 40 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2024 89 32 40 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2024 90 19 30 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2024 91 19 33 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2024 92 14 27 0 0 3 5 1 1 0 1 1 0
2024 93 12 21 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2024 94 15 18 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2024 95 8 8 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
2024 96 5 13 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2024 97 2 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2024 98 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2024 99 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024 100 1 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
2024 999 11 125 10 754 117 111 123 115 696 643 53 643 595 48
2025 0 116 111 116 110 0 0 6 5 1 6 6 1
2025 1 124 114 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2025 2 124 117 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2025 3 129 120 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2025 4 120 112 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2025 5 143 122 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2025 6 147 120 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2025 7 133 134 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 16(153)

2025 8 130 124 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2025 9 154 131 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2025 10 144 151 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2025 11 127 133 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2025 12 127 123 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2025 13 142 128 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2025 14 124 117 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2025 15 132 127 0 0 0 0 7 5 1 7 6 1
2025 16 135 116 0 0 0 0 8 8 1 7 7 1
2025 17 137 133 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2025 18 127 113 0 0 0 0 13 9 3 7 6 1
2025 19 129 109 0 0 0 0 15 13 2 15 14 1
2025 20 117 97 0 0 0 0 18 16 2 19 17 1
2025 21 131 100 0 0 0 0 22 21 1 20 19 1
2025 22 111 96 0 0 0 0 21 20 1 21 20 1
2025 23 110 98 0 0 0 0 17 16 1 22 21 1
2025 24 102 93 0 0 0 0 18 17 1 25 23 1
2025 25 118 97 0 0 0 0 21 20 1 17 16 2
2025 26 126 97 0 0 0 0 20 20 0 17 16 1
2025 27 120 106 0 0 0 0 18 18 1 17 16 1
2025 28 119 112 0 0 0 0 16 15 1 17 15 2
2025 29 120 111 0 0 0 0 15 15 1 12 12 0
2025 30 133 117 0 0 0 0 17 16 1 14 13 1
2025 31 150 129 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2025 32 128 144 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2025 33 152 134 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2025 34 149 150 0 0 0 0 13 12 1 11 11 1
2025 35 149 141 0 0 0 0 12 10 1 14 12 2
2025 36 145 139 0 0 0 0 16 15 1 11 10 1
2025 37 130 133 0 0 0 0 10 10 0 9 8 1
2025 38 153 137 0 0 0 0 12 11 1 8 8 1
2025 39 126 143 0 0 0 0 11 10 1 8 6 1
2025 40 138 130 0 0 0 0 9 9 1 7 7 1
2025 41 134 125 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2025 42 130 121 0 0 0 0 11 10 1 6 5 1
2025 43 119 112 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2025 44 119 113 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2025 45 125 127 0 0 0 0 9 8 1 6 6 0
2025 46 119 128 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2025 47 106 121 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2025 48 117 110 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2025 49 118 114 0 0 0 0 6 6 0 5 4 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 17(153)

2025 50 140 132 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2025 51 140 150 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2025 52 130 138 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2025 53 120 121 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2025 54 139 130 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2025 55 142 137 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2025 56 132 134 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2025 57 149 127 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2025 58 137 141 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2025 59 150 141 0 0 1 0 6 5 0 6 6 0
2025 60 150 147 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2025 61 171 154 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2025 62 132 159 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2025 63 138 126 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2025 64 125 131 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2025 65 132 117 0 0 1 1 3 3 0 4 4 0
2025 66 129 133 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2025 67 148 129 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2025 68 139 112 0 0 2 1 4 4 0 4 4 0
2025 69 129 125 0 0 2 1 5 4 0 2 2 0
2025 70 132 126 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2025 71 126 116 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2025 72 118 119 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2025 73 110 118 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2025 74 117 133 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2025 75 111 107 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2025 76 126 119 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2025 77 128 115 0 0 4 2 1 1 0 2 2 0
2025 78 125 130 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2025 79 117 116 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2025 80 118 119 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0
2025 81 93 104 0 0 5 4 2 2 0 1 1 0
2025 82 86 76 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
2025 83 84 85 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0
2025 84 60 67 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2025 85 53 70 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2025 86 53 65 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2025 87 38 57 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2025 88 28 45 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2025 89 28 36 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2025 90 27 35 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2025 91 16 26 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 18(153)

2025 92 15 27 0 0 4 5 1 1 0 1 1 0
2025 93 11 22 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
2025 94 9 17 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2025 95 11 14 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2025 96 6 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2025 97 3 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2025 98 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2025 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2025 100 1 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2025 999 11 188 10 812 116 110 124 115 697 644 52 644 597 47
2026 0 117 112 117 111 0 0 6 5 1 6 6 1
2026 1 122 112 0 0 0 0 15 13 1 12 11 1
2026 2 123 116 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2026 3 128 119 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2026 4 130 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2026 5 124 115 0 0 0 0 10 10 0 8 8 1
2026 6 144 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2026 7 145 122 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2026 8 135 133 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2026 9 130 124 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2026 10 155 129 0 0 0 0 7 5 1 6 5 1
2026 11 145 151 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2026 12 127 134 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2026 13 130 124 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2026 14 143 128 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2026 15 124 115 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2026 16 133 128 0 0 0 0 9 8 1 7 7 1
2026 17 138 118 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2026 18 140 131 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2026 19 126 109 0 0 0 0 15 13 2 15 14 1
2026 20 122 102 0 0 0 0 18 17 2 19 18 1
2026 21 119 96 0 0 0 0 22 21 1 20 19 1
2026 22 128 99 0 0 0 0 22 21 1 21 20 1
2026 23 110 98 0 0 0 0 17 16 1 23 22 1
2026 24 112 102 0 0 0 0 18 17 1 26 24 1
2026 25 104 95 0 0 0 0 20 20 1 17 16 2
2026 26 118 100 0 0 0 0 19 18 0 17 17 1
2026 27 128 102 0 0 0 0 20 19 1 17 16 1
2026 28 123 111 0 0 0 0 16 15 1 17 15 2
2026 29 121 111 0 0 0 0 15 14 1 11 11 0
2026 30 123 113 0 0 0 0 16 15 1 13 12 1
2026 31 133 120 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 19(153)

2026 32 149 132 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2026 33 128 145 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2026 34 154 136 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2026 35 149 151 0 0 0 0 12 10 1 14 12 2
2026 36 154 141 0 0 0 0 17 16 1 11 10 1
2026 37 145 141 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2026 38 134 136 0 0 0 0 13 12 1 9 8 1
2026 39 152 138 0 0 0 0 11 10 1 8 7 1
2026 40 126 142 0 0 0 0 9 9 1 8 7 1
2026 41 137 132 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2026 42 136 124 0 0 0 0 11 10 1 6 6 1
2026 43 129 124 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2026 44 122 112 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2026 45 122 115 0 0 0 0 8 8 1 6 6 0
2026 46 125 128 0 0 0 0 5 4 1 6 5 0
2026 47 122 131 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2026 48 107 122 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2026 49 119 110 0 0 0 0 6 6 0 5 4 1
2026 50 120 116 0 0 0 0 7 6 0 5 5 0
2026 51 138 133 0 0 0 0 5 4 0 6 5 0
2026 52 139 148 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2026 53 130 138 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2026 54 121 122 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2026 55 139 130 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2026 56 142 137 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2026 57 132 134 0 0 1 0 4 4 0 4 4 0
2026 58 147 128 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2026 59 138 143 0 0 1 0 6 5 0 6 6 0
2026 60 152 141 0 0 1 1 6 6 0 6 6 0
2026 61 150 147 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2026 62 171 156 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2026 63 133 158 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2026 64 137 126 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2026 65 125 130 0 0 1 1 3 3 0 4 4 0
2026 66 132 117 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2026 67 130 132 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2026 68 146 129 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2026 69 139 111 0 0 2 1 5 4 0 2 2 0
2026 70 128 124 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2026 71 131 125 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2026 72 124 115 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2026 73 116 116 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 20(153)

2026 74 108 115 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2026 75 113 130 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2026 76 109 106 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2026 77 120 117 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2026 78 124 112 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2026 79 120 126 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2026 80 111 111 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0
2026 81 113 115 0 0 5 4 2 2 0 1 1 0
2026 82 88 99 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2026 83 80 73 0 0 5 3 1 1 0 1 1 0
2026 84 78 81 0 0 6 4 0 0 0 1 1 0
2026 85 55 63 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2026 86 48 65 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2026 87 48 60 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2026 88 34 51 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2026 89 25 41 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2026 90 23 32 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2026 91 22 31 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2026 92 13 22 0 0 3 4 1 1 0 1 1 0
2026 93 12 22 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
2026 94 8 18 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2026 95 7 13 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2026 96 8 11 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2026 97 4 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2026 98 2 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2026 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2026 100 1 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2026 999 11 249 10 868 117 111 124 115 698 646 52 645 599 47
2027 0 119 113 118 112 0 0 6 5 1 6 6 1
2027 1 124 114 0 0 0 0 15 14 1 12 11 1
2027 2 122 115 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2027 3 127 118 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2027 4 129 121 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2027 5 134 125 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2027 6 126 116 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2027 7 142 124 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2027 8 146 122 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2027 9 135 133 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2027 10 131 123 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2027 11 155 130 0 0 0 0 8 7 1 8 7 1
2027 12 144 150 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2027 13 130 135 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 21(153)

2027 14 132 125 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2027 15 142 126 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2027 16 125 117 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2027 17 136 130 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2027 18 140 117 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2027 19 137 124 0 0 0 0 15 14 2 16 15 1
2027 20 120 102 0 0 0 0 19 17 2 19 18 1
2027 21 124 100 0 0 0 0 23 22 1 21 20 1
2027 22 119 96 0 0 0 0 22 21 1 22 21 1
2027 23 124 101 0 0 0 0 18 16 1 23 22 1
2027 24 113 103 0 0 0 0 18 17 1 26 25 1
2027 25 113 104 0 0 0 0 21 20 1 18 16 2
2027 26 106 98 0 0 0 0 18 18 0 17 17 1
2027 27 120 105 0 0 0 0 18 18 1 17 16 1
2027 28 132 107 0 0 0 0 17 16 1 17 15 2
2027 29 126 111 0 0 0 0 16 15 1 11 11 0
2027 30 123 113 0 0 0 0 16 15 1 13 12 1
2027 31 123 115 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2027 32 133 123 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2027 33 146 133 0 0 0 0 14 13 1 12 12 1
2027 34 131 145 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2027 35 153 138 0 0 0 0 11 10 1 14 12 2
2027 36 154 150 0 0 0 0 17 16 1 11 10 1
2027 37 155 143 0 0 0 0 11 11 0 9 9 1
2027 38 148 145 0 0 0 0 13 12 1 9 8 1
2027 39 135 138 0 0 0 0 11 11 1 8 7 1
2027 40 151 138 0 0 0 0 10 9 1 8 7 1
2027 41 126 144 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2027 42 139 131 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2027 43 135 127 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2027 44 131 123 0 0 0 0 9 8 1 6 5 1
2027 45 125 115 0 0 0 0 8 8 1 6 6 0
2027 46 122 117 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2027 47 127 131 0 0 0 0 8 7 0 8 7 1
2027 48 122 132 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2027 49 108 122 0 0 0 0 6 6 0 5 4 1
2027 50 121 112 0 0 0 0 7 6 0 5 5 0
2027 51 119 118 0 0 0 0 4 4 0 6 5 0
2027 52 138 132 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2027 53 139 148 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2027 54 130 138 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2027 55 122 122 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 22(153)

2027 56 139 129 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2027 57 141 136 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2027 58 131 135 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2027 59 148 130 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2027 60 140 143 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2027 61 151 141 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2027 62 150 149 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2027 63 171 155 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2027 64 133 156 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2027 65 136 125 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2027 66 126 130 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2027 67 133 116 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2027 68 129 131 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2027 69 147 127 0 0 2 1 5 4 0 2 2 0
2027 70 138 110 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2027 71 127 124 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2027 72 129 124 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2027 73 122 113 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2027 74 114 114 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2027 75 105 114 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2027 76 112 128 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2027 77 104 104 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2027 78 116 113 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2027 79 120 108 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
2027 80 115 121 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0
2027 81 106 108 0 0 5 4 2 2 0 1 1 0
2027 82 107 110 0 0 6 4 1 1 0 0 0 0
2027 83 82 96 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2027 84 74 69 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2027 85 72 76 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2027 86 50 59 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2027 87 43 60 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2027 88 42 54 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
2027 89 30 46 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2027 90 21 36 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2027 91 20 28 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2027 92 18 26 0 0 4 5 1 1 0 1 1 0
2027 93 11 18 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2027 94 9 18 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2027 95 6 14 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2027 96 5 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2027 97 5 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 23(153)

2027 98 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2027 99 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2027 100 1 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2027 999 11 309 10 923 118 112 125 116 699 648 51 647 601 46
2028 0 120 114 120 113 0 0 6 5 1 6 6 1
2028 1 125 115 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2028 2 123 116 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2028 3 126 117 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2028 4 128 120 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2028 5 132 124 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2028 6 135 125 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2028 7 125 118 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2028 8 143 123 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2028 9 145 122 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2028 10 136 130 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2028 11 132 124 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2028 12 154 130 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2028 13 146 151 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2028 14 132 135 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2028 15 132 123 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2028 16 142 127 0 0 0 0 8 8 1 7 7 1
2028 17 128 120 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2028 18 139 129 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2028 19 138 112 0 0 0 0 15 14 2 16 15 1
2028 20 129 114 0 0 0 0 19 17 2 19 18 1
2028 21 123 100 0 0 0 0 23 22 1 21 20 1
2028 22 123 100 0 0 0 0 22 22 1 22 21 1
2028 23 117 99 0 0 0 0 18 16 1 23 22 1
2028 24 125 105 0 0 0 0 19 18 1 27 25 1
2028 25 114 105 0 0 0 0 21 21 1 18 17 2
2028 26 113 106 0 0 0 0 19 18 0 18 17 1
2028 27 109 103 0 0 0 0 18 17 1 17 16 1
2028 28 124 110 0 0 0 0 16 15 1 17 15 2
2028 29 134 107 0 0 0 0 17 16 1 11 11 0
2028 30 128 112 0 0 0 0 17 15 1 13 12 1
2028 31 123 114 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2028 32 124 118 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2028 33 131 124 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2028 34 148 134 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2028 35 131 146 0 0 0 0 11 10 1 13 12 2
2028 36 157 138 0 0 0 0 17 16 1 11 10 1
2028 37 154 152 0 0 0 0 11 11 0 9 9 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 24(153)

2028 38 158 147 0 0 0 0 14 13 1 9 8 1
2028 39 148 146 0 0 0 0 11 11 1 8 7 1
2028 40 136 138 0 0 0 0 10 9 1 8 7 1
2028 41 149 140 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2028 42 130 142 0 0 0 0 12 10 1 7 6 1
2028 43 138 134 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2028 44 137 127 0 0 0 0 10 9 1 6 5 1
2028 45 133 125 0 0 0 0 8 8 1 6 6 0
2028 46 125 116 0 0 0 0 5 4 1 5 5 0
2028 47 124 120 0 0 0 0 7 7 0 8 7 1
2028 48 127 132 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2028 49 123 132 0 0 0 0 6 6 0 5 4 1
2028 50 111 124 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2028 51 120 114 0 0 0 0 4 4 0 6 5 0
2028 52 120 117 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2028 53 137 132 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2028 54 139 148 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2028 55 131 138 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2028 56 122 123 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2028 57 139 129 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2028 58 140 137 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2028 59 132 137 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2028 60 149 131 0 0 1 1 5 5 0 6 6 0
2028 61 140 143 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2028 62 151 143 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2028 63 150 148 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2028 64 170 154 0 0 1 1 5 4 0 4 4 0
2028 65 133 155 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2028 66 137 125 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2028 67 127 129 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2028 68 132 116 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2028 69 130 130 0 0 1 1 5 4 0 2 2 0
2028 70 145 126 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2028 71 137 110 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2028 72 125 122 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2028 73 127 122 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2028 74 120 110 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2028 75 110 113 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2028 76 103 112 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2028 77 106 126 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2028 78 102 101 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2028 79 112 110 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 25(153)

2028 80 115 104 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0
2028 81 110 117 0 0 5 4 2 2 0 1 1 0
2028 82 101 103 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0
2028 83 99 106 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2028 84 76 91 0 0 5 5 1 1 0 1 1 0
2028 85 69 66 0 0 6 4 0 0 0 1 1 0
2028 86 66 71 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
2028 87 45 55 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2028 88 38 54 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2028 89 37 49 0 0 5 6 0 0 0 1 1 0
2028 90 25 41 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2028 91 18 31 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
2028 92 16 23 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2028 93 14 21 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2028 94 8 15 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2028 95 7 14 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2028 96 4 11 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2028 97 3 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2028 98 3 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2028 99 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2028 100 1 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2028 999 11 369 10 977 120 113 126 117 701 650 52 650 603 47
2029 0 121 116 121 114 0 0 6 5 1 6 6 1
2029 1 126 116 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2029 2 125 117 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2029 3 127 118 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2029 4 127 119 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2029 5 132 123 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2029 6 134 124 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2029 7 134 127 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2029 8 127 118 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2029 9 142 123 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2029 10 146 120 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2029 11 137 131 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2029 12 132 124 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2029 13 156 132 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2029 14 148 150 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2029 15 132 132 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2029 16 132 124 0 0 0 0 8 8 1 7 7 1
2029 17 145 129 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2029 18 131 118 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2029 19 137 123 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 26(153)

2029 20 130 105 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2029 21 131 109 0 0 0 0 24 23 1 21 20 1
2029 22 122 100 0 0 0 0 23 22 1 22 22 1
2029 23 121 103 0 0 0 0 18 17 1 24 23 1
2029 24 119 104 0 0 0 0 19 18 1 27 26 1
2029 25 124 107 0 0 0 0 22 21 1 19 17 2
2029 26 114 108 0 0 0 0 19 19 0 18 18 1
2029 27 116 110 0 0 0 0 18 17 1 18 17 1
2029 28 113 109 0 0 0 0 16 15 1 17 16 2
2029 29 126 110 0 0 0 0 16 15 1 12 11 0
2029 30 136 109 0 0 0 0 17 16 1 13 12 1
2029 31 128 114 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2029 32 124 117 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2029 33 122 119 0 0 0 0 13 11 1 11 10 1
2029 34 134 125 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2029 35 147 135 0 0 0 0 11 10 1 13 11 2
2029 36 137 145 0 0 0 0 16 15 1 11 10 1
2029 37 157 140 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2029 38 157 155 0 0 0 0 14 13 1 9 8 1
2029 39 157 149 0 0 0 0 12 11 1 9 7 1
2029 40 148 146 0 0 0 0 10 9 1 8 8 1
2029 41 135 140 0 0 0 0 8 7 1 8 8 1
2029 42 151 138 0 0 0 0 12 11 1 7 6 1
2029 43 129 145 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2029 44 141 133 0 0 0 0 10 9 1 6 5 1
2029 45 139 129 0 0 0 0 9 8 1 6 6 0
2029 46 133 126 0 0 0 0 5 4 1 6 5 0
2029 47 127 119 0 0 0 0 8 7 0 8 7 1
2029 48 124 122 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2029 49 129 132 0 0 0 0 6 6 0 5 5 1
2029 50 125 133 0 0 0 0 7 6 0 5 5 0
2029 51 110 125 0 0 0 0 4 4 0 6 5 0
2029 52 120 113 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2029 53 120 118 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2029 54 137 132 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2029 55 139 147 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2029 56 131 137 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2029 57 123 123 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2029 58 138 131 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2029 59 141 140 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2029 60 133 137 0 0 1 1 5 5 0 5 5 0
2029 61 148 131 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 27(153)

2029 62 140 145 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2029 63 152 143 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2029 64 150 147 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2029 65 169 153 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2029 66 133 154 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2029 67 138 124 0 0 1 1 4 4 0 3 3 0
2029 68 126 128 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2029 69 132 115 0 0 1 1 5 4 0 2 2 0
2029 70 129 129 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2029 71 143 125 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2029 72 134 109 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2029 73 123 120 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2029 74 124 119 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2029 75 116 109 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2029 76 109 111 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2029 77 99 110 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2029 78 103 122 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2029 79 98 98 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2029 80 107 105 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2029 81 110 101 0 0 5 3 2 2 0 1 1 0
2029 82 104 112 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0
2029 83 94 99 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0
2029 84 92 100 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2029 85 71 86 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2029 86 62 61 0 0 6 4 0 0 0 1 1 0
2029 87 59 66 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2029 88 40 50 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2029 89 33 49 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2029 90 31 43 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2029 91 21 36 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2029 92 15 26 0 0 3 5 1 1 0 1 1 0
2029 93 13 19 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2029 94 11 17 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2029 95 6 12 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2029 96 5 11 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2029 97 3 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2029 98 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2029 99 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2029 100 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2029 999 11 429 11 033 121 114 127 117 705 652 52 654 606 47
2030 0 122 117 122 115 0 0 6 5 1 6 6 1
2030 1 127 117 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 28(153)

2030 2 126 118 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2030 3 128 119 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2030 4 128 120 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2030 5 130 122 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2030 6 133 123 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2030 7 133 126 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2030 8 135 126 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2030 9 127 119 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2030 10 143 122 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2030 11 146 121 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2030 12 136 131 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2030 13 135 126 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2030 14 157 132 0 0 0 0 7 6 1 6 6 1
2030 15 146 146 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2030 16 133 133 0 0 0 0 8 8 1 7 7 1
2030 17 135 127 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2030 18 147 128 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2030 19 130 114 0 0 0 0 15 14 2 16 15 1
2030 20 130 114 0 0 0 0 20 18 2 20 19 1
2030 21 131 103 0 0 0 0 24 23 1 21 21 1
2030 22 129 108 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2030 23 121 103 0 0 0 0 18 17 1 24 23 1
2030 24 123 108 0 0 0 0 19 18 1 28 26 1
2030 25 119 106 0 0 0 0 22 21 1 19 17 2
2030 26 124 110 0 0 0 0 19 19 0 19 18 1
2030 27 117 112 0 0 0 0 19 18 1 18 17 1
2030 28 120 116 0 0 0 0 16 15 1 18 16 2
2030 29 117 109 0 0 0 0 15 15 1 12 11 0
2030 30 128 112 0 0 0 0 17 15 1 13 12 1
2030 31 136 111 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2030 32 128 116 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2030 33 122 118 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2030 34 125 120 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2030 35 133 126 0 0 0 0 11 9 1 12 11 2
2030 36 151 135 0 0 0 0 16 15 1 10 10 1
2030 37 138 147 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2030 38 160 144 0 0 0 0 14 12 1 9 8 1
2030 39 156 156 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2030 40 157 148 0 0 0 0 11 10 1 9 8 1
2030 41 147 148 0 0 0 0 8 7 1 8 8 1
2030 42 139 139 0 0 0 0 12 11 1 7 6 1
2030 43 150 142 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 29(153)

2030 44 132 144 0 0 0 0 10 9 1 6 6 1
2030 45 143 135 0 0 0 0 9 9 1 7 6 0
2030 46 139 130 0 0 0 0 5 5 1 6 5 0
2030 47 135 129 0 0 0 0 8 7 0 8 7 1
2030 48 127 121 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2030 49 125 122 0 0 0 0 6 6 0 5 4 1
2030 50 131 134 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2030 51 124 134 0 0 0 0 5 4 0 6 5 0
2030 52 111 124 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2030 53 120 114 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2030 54 120 118 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2030 55 137 132 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2030 56 139 146 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2030 57 131 137 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2030 58 122 124 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2030 59 139 133 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2030 60 142 140 0 0 1 1 5 5 0 6 6 0
2030 61 133 137 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2030 62 148 133 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2030 63 141 145 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2030 64 151 142 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2030 65 149 146 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2030 66 169 152 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2030 67 135 152 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2030 68 137 124 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2030 69 127 127 0 0 1 1 5 4 0 2 2 0
2030 70 131 115 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2030 71 128 128 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2030 72 141 124 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2030 73 132 108 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2030 74 121 118 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2030 75 121 118 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2030 76 114 107 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2030 77 104 109 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2030 78 96 107 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2030 79 100 118 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2030 80 94 94 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2030 81 103 103 0 0 5 3 2 2 0 1 1 0
2030 82 104 96 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0
2030 83 97 108 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2030 84 87 94 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2030 85 86 95 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 30(153)

2030 86 64 80 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2030 87 56 57 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2030 88 52 60 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0
2030 89 35 45 0 0 5 5 1 1 0 1 1 0
2030 90 28 43 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2030 91 26 38 0 0 5 6 1 1 0 0 0 0
2030 92 18 30 0 0 4 5 1 1 0 1 1 0
2030 93 12 22 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2030 94 10 16 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2030 95 8 14 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2030 96 4 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2030 97 3 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2030 98 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2030 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2030 100 2 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2030 999 11 489 11 089 122 115 129 118 709 655 53 658 609 48
2031 0 122 117 122 115 0 0 6 5 1 6 6 1
2031 1 128 118 0 0 0 0 15 14 1 13 11 2
2031 2 127 120 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2031 3 130 120 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2031 4 129 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2031 5 132 123 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2031 6 132 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2031 7 132 125 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2031 8 134 125 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2031 9 135 126 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2031 10 129 117 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2031 11 144 123 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2031 12 145 122 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2031 13 139 133 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2031 14 136 126 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2031 15 155 130 0 0 0 0 7 5 1 7 6 1
2031 16 146 147 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2031 17 136 135 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2031 18 138 125 0 0 0 0 13 10 3 7 6 1
2031 19 144 121 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2031 20 123 106 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2031 21 132 110 0 0 0 0 25 24 1 22 21 1
2031 22 130 103 0 0 0 0 23 23 1 23 22 1
2031 23 127 110 0 0 0 0 19 17 1 24 24 1
2031 24 123 108 0 0 0 0 20 19 1 28 27 2
2031 25 124 110 0 0 0 0 22 22 1 19 18 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 31(153)

2031 26 119 109 0 0 0 0 19 19 0 19 18 1
2031 27 126 114 0 0 0 0 19 18 1 19 17 1
2031 28 121 118 0 0 0 0 16 16 1 19 17 2
2031 29 123 116 0 0 0 0 16 15 1 12 12 0
2031 30 120 111 0 0 0 0 16 15 1 13 12 1
2031 31 129 114 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2031 32 136 114 0 0 0 0 14 13 1 11 10 1
2031 33 126 117 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2031 34 124 119 0 0 0 0 11 10 1 9 8 1
2031 35 124 121 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2031 36 138 126 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2031 37 150 137 0 0 0 0 10 10 0 9 8 1
2031 38 142 150 0 0 0 0 13 12 1 9 8 1
2031 39 159 145 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2031 40 156 155 0 0 0 0 11 10 1 8 8 1
2031 41 156 151 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2031 42 150 146 0 0 0 0 13 11 1 7 7 1
2031 43 138 143 0 0 0 0 8 7 1 8 7 1
2031 44 152 141 0 0 0 0 10 9 1 6 6 1
2031 45 135 146 0 0 0 0 9 9 1 7 6 0
2031 46 143 136 0 0 0 0 5 5 1 6 6 0
2031 47 141 133 0 0 0 0 8 7 0 8 7 1
2031 48 135 131 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2031 49 128 122 0 0 0 0 6 6 0 5 5 1
2031 50 127 124 0 0 0 0 7 6 0 5 5 0
2031 51 129 135 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2031 52 124 133 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2031 53 111 124 0 0 0 0 6 5 0 5 5 0
2031 54 121 115 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2031 55 121 118 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2031 56 137 132 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2031 57 139 146 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2031 58 130 138 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2031 59 124 127 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2031 60 141 134 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2031 61 141 139 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2031 62 133 138 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2031 63 149 133 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2031 64 141 144 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2031 65 151 142 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2031 66 150 146 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2031 67 170 151 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 32(153)

2031 68 134 151 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2031 69 137 123 0 0 1 1 5 5 0 2 2 0
2031 70 126 126 0 0 1 1 3 3 0 2 2 0
2031 71 130 114 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2031 72 126 127 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2031 73 139 122 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2031 74 130 106 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2031 75 117 116 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2031 76 119 116 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2031 77 109 106 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2031 78 101 106 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2031 79 93 104 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2031 80 96 113 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2031 81 91 92 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2031 82 98 98 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0
2031 83 97 93 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0
2031 84 90 102 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2031 85 81 89 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2031 86 78 88 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2031 87 58 75 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2031 88 50 52 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2031 89 46 54 0 0 7 6 1 1 0 1 1 0
2031 90 30 40 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2031 91 24 38 0 0 5 6 1 1 0 0 0 0
2031 92 22 32 0 0 5 6 1 1 0 1 1 0
2031 93 14 25 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0
2031 94 9 18 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2031 95 7 12 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2031 96 6 11 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2031 97 3 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2031 98 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2031 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2031 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2031 999 11 548 11 144 122 115 130 120 712 658 54 661 612 49
2032 0 122 117 122 115 0 0 6 5 1 6 6 1
2032 1 128 118 0 0 0 0 15 14 1 13 11 2
2032 2 128 121 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2032 3 131 122 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2032 4 131 123 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2032 5 133 124 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2032 6 133 123 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2032 7 130 123 0 0 0 0 8 7 1 9 7 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 33(153)

2032 8 133 124 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2032 9 134 125 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2032 10 136 124 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2032 11 130 118 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2032 12 143 123 0 0 0 0 6 4 1 6 5 1
2032 13 147 124 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2032 14 140 132 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2032 15 136 124 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2032 16 155 131 0 0 0 0 8 8 1 7 7 1
2032 17 149 148 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2032 18 138 133 0 0 0 0 13 10 4 7 6 1
2032 19 136 119 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2032 20 135 112 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2032 21 126 104 0 0 0 0 24 23 1 21 21 1
2032 22 131 109 0 0 0 0 24 23 1 24 23 1
2032 23 128 107 0 0 0 0 19 18 1 25 24 1
2032 24 129 114 0 0 0 0 20 19 1 29 27 2
2032 25 124 111 0 0 0 0 23 22 1 20 18 2
2032 26 124 113 0 0 0 0 20 20 0 20 19 1
2032 27 122 114 0 0 0 0 19 18 1 19 18 1
2032 28 129 120 0 0 0 0 17 16 1 19 17 2
2032 29 124 118 0 0 0 0 16 15 1 12 12 0
2032 30 125 117 0 0 0 0 17 15 1 14 13 1
2032 31 120 113 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2032 32 129 116 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2032 33 134 115 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2032 34 129 118 0 0 0 0 11 10 1 9 8 1
2032 35 124 120 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2032 36 129 121 0 0 0 0 14 13 1 9 9 1
2032 37 138 128 0 0 0 0 10 9 0 8 8 1
2032 38 153 140 0 0 0 0 13 12 1 8 8 1
2032 39 142 151 0 0 0 0 11 11 1 8 7 1
2032 40 158 145 0 0 0 0 11 10 1 8 8 1
2032 41 155 157 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2032 42 159 149 0 0 0 0 13 12 1 8 7 1
2032 43 149 150 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2032 44 142 142 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2032 45 154 143 0 0 0 0 9 9 1 7 7 0
2032 46 135 146 0 0 0 0 5 5 1 6 6 0
2032 47 144 139 0 0 0 0 8 8 0 8 8 1
2032 48 140 134 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2032 49 136 131 0 0 0 0 6 6 0 5 5 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 34(153)

2032 50 130 123 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2032 51 126 125 0 0 0 0 5 4 0 6 5 0
2032 52 129 134 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2032 53 124 133 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2032 54 112 125 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2032 55 121 115 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2032 56 121 118 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2032 57 137 132 0 0 1 0 4 4 0 5 5 0
2032 58 138 146 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2032 59 131 140 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2032 60 126 128 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2032 61 140 134 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2032 62 142 141 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2032 63 134 138 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2032 64 148 132 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2032 65 141 143 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2032 66 152 142 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2032 67 152 145 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2032 68 168 150 0 0 2 1 4 4 0 4 4 0
2032 69 135 149 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2032 70 136 122 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2032 71 125 125 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2032 72 128 113 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2032 73 124 124 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2032 74 136 119 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2032 75 126 104 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2032 76 116 114 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2032 77 113 114 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2032 78 106 103 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2032 79 98 103 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2032 80 90 100 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0
2032 81 92 110 0 0 4 4 2 2 0 1 1 0
2032 82 86 88 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2032 83 91 95 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2032 84 91 88 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0
2032 85 84 97 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2032 86 74 83 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2032 87 70 83 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2032 88 52 68 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2032 89 44 47 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2032 90 39 48 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0
2032 91 25 35 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 35(153)

2032 92 20 32 0 0 4 6 1 1 0 1 1 0
2032 93 17 26 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0
2032 94 11 20 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
2032 95 7 14 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2032 96 5 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2032 97 4 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2032 98 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2032 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2032 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2032 999 11 606 11 199 122 115 131 121 716 661 56 665 615 50
2033 0 122 117 122 115 0 0 6 5 1 6 6 1
2033 1 128 118 0 0 0 0 15 14 1 13 11 2
2033 2 128 121 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2033 3 132 123 0 0 0 0 12 10 1 10 9 1
2033 4 132 124 0 0 0 0 10 8 1 9 7 1
2033 5 134 126 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2033 6 134 124 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2033 7 132 125 0 0 0 0 8 7 1 9 7 2
2033 8 132 123 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2033 9 133 124 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2033 10 135 123 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2033 11 137 125 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2033 12 130 119 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2033 13 145 125 0 0 0 0 7 7 1 6 6 1
2033 14 148 124 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2033 15 139 130 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2033 16 136 126 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2033 17 157 133 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2033 18 151 145 0 0 0 0 13 10 4 7 6 1
2033 19 137 126 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2033 20 129 111 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2033 21 136 109 0 0 0 0 24 23 1 22 21 1
2033 22 126 104 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2033 23 130 112 0 0 0 0 20 18 1 25 25 1
2033 24 130 112 0 0 0 0 20 19 1 29 27 2
2033 25 129 116 0 0 0 0 23 22 1 20 18 2
2033 26 124 114 0 0 0 0 20 20 0 20 19 1
2033 27 127 118 0 0 0 0 20 19 1 19 18 1
2033 28 126 120 0 0 0 0 17 16 1 19 17 2
2033 29 131 120 0 0 0 0 16 16 1 13 12 0
2033 30 127 120 0 0 0 0 17 16 1 14 13 1
2033 31 126 119 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 36(153)

2033 32 121 115 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2033 33 127 117 0 0 0 0 13 12 1 11 10 1
2033 34 136 116 0 0 0 0 12 10 1 9 8 1
2033 35 128 119 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2033 36 128 119 0 0 0 0 14 13 1 9 8 1
2033 37 129 123 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1
2033 38 141 131 0 0 0 0 13 11 1 8 7 1
2033 39 152 142 0 0 0 0 11 11 1 8 7 1
2033 40 142 150 0 0 0 0 10 9 1 8 8 1
2033 41 157 147 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2033 42 158 156 0 0 0 0 13 12 1 8 7 1
2033 43 158 153 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2033 44 152 149 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2033 45 144 144 0 0 0 0 10 9 1 7 7 0
2033 46 153 144 0 0 0 0 5 5 1 6 6 0
2033 47 137 149 0 0 0 0 8 8 0 9 8 1
2033 48 144 141 0 0 0 0 6 5 0 6 6 0
2033 49 141 134 0 0 0 0 7 6 0 5 5 1
2033 50 137 132 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2033 51 129 125 0 0 0 0 5 4 0 6 5 0
2033 52 126 124 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2033 53 130 134 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2033 54 125 133 0 0 0 0 6 6 1 7 6 0
2033 55 113 124 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2033 56 122 115 0 0 0 0 5 4 0 4 4 0
2033 57 122 119 0 0 0 0 4 3 0 4 4 0
2033 58 136 133 0 0 1 0 3 3 0 5 5 0
2033 59 139 149 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2033 60 133 141 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2033 61 126 128 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2033 62 140 136 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2033 63 142 141 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2033 64 134 137 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2033 65 148 132 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2033 66 142 143 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2033 67 153 141 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2033 68 150 145 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2033 69 168 149 0 0 2 1 5 5 0 3 2 0
2033 70 134 148 0 0 1 1 3 3 0 2 2 0
2033 71 135 122 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2033 72 124 124 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2033 73 127 111 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 37(153)

2033 74 122 122 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2033 75 132 118 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2033 76 124 103 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2033 77 111 113 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2033 78 110 111 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2033 79 103 100 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2033 80 94 99 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0
2033 81 86 97 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2033 82 88 105 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2033 83 81 85 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2033 84 85 90 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0
2033 85 85 84 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2033 86 77 90 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2033 87 67 78 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2033 88 63 75 0 0 8 7 0 0 0 1 1 0
2033 89 46 61 0 0 6 7 1 1 0 1 1 0
2033 90 38 42 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
2033 91 33 42 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0
2033 92 21 30 0 0 5 5 1 1 0 1 1 0
2033 93 16 26 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0
2033 94 13 21 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2033 95 8 16 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2033 96 5 11 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2033 97 3 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2033 98 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2033 99 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2033 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2033 999 11 664 11 252 122 115 132 122 720 663 57 669 618 51
2034 0 123 118 123 116 0 0 6 5 1 6 6 1
2034 1 129 119 0 0 0 0 16 14 2 13 11 2
2034 2 128 121 0 0 0 0 8 7 1 11 10 1
2034 3 132 123 0 0 0 0 12 10 1 10 9 1
2034 4 133 125 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2034 5 135 127 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2034 6 136 125 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2034 7 133 126 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2034 8 133 124 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2034 9 132 123 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2034 10 134 122 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2034 11 136 124 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2034 12 136 125 0 0 0 0 6 4 1 7 5 1
2034 13 132 121 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 38(153)

2034 14 146 125 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2034 15 147 122 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2034 16 140 131 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2034 17 139 128 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2034 18 158 131 0 0 0 0 14 10 4 7 6 1
2034 19 147 136 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2034 20 129 116 0 0 0 0 20 18 2 20 19 1
2034 21 131 107 0 0 0 0 24 23 1 22 21 1
2034 22 134 108 0 0 0 0 24 23 1 23 22 1
2034 23 124 107 0 0 0 0 19 17 2 25 24 1
2034 24 132 117 0 0 0 0 21 20 1 30 28 2
2034 25 130 114 0 0 0 0 23 23 1 20 18 2
2034 26 129 118 0 0 0 0 21 20 0 20 19 1
2034 27 127 119 0 0 0 0 20 19 1 20 18 1
2034 28 130 124 0 0 0 0 17 16 1 20 17 2
2034 29 129 120 0 0 0 0 16 16 1 13 12 0
2034 30 134 122 0 0 0 0 17 16 1 14 13 1
2034 31 128 122 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2034 32 126 122 0 0 0 0 13 12 1 12 10 1
2034 33 120 117 0 0 0 0 13 11 1 11 10 1
2034 34 129 118 0 0 0 0 11 10 1 9 9 1
2034 35 136 117 0 0 0 0 11 9 1 12 10 2
2034 36 132 119 0 0 0 0 15 14 1 9 8 1
2034 37 128 121 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1
2034 38 132 126 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2034 39 140 133 0 0 0 0 11 10 1 8 6 1
2034 40 151 141 0 0 0 0 10 9 1 8 7 1
2034 41 142 152 0 0 0 0 8 7 1 8 8 1
2034 42 160 146 0 0 0 0 13 12 1 8 7 1
2034 43 157 159 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2034 44 160 152 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2034 45 155 151 0 0 0 0 10 9 1 8 7 0
2034 46 145 146 0 0 0 0 6 5 1 6 6 0
2034 47 155 147 0 0 0 0 8 8 0 9 8 1
2034 48 138 151 0 0 0 0 6 5 0 7 6 0
2034 49 145 141 0 0 0 0 7 7 0 5 5 1
2034 50 143 136 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2034 51 136 133 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2034 52 129 124 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2034 53 126 125 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2034 54 130 135 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2034 55 125 133 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 39(153)

2034 56 114 124 0 0 0 0 5 4 0 4 4 0
2034 57 122 116 0 0 0 0 4 3 0 4 4 0
2034 58 121 120 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2034 59 137 135 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2034 60 141 149 0 0 1 1 6 5 0 6 6 0
2034 61 133 141 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2034 62 127 130 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2034 63 141 136 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2034 64 142 140 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2034 65 133 136 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2034 66 148 132 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2034 67 143 142 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2034 68 152 140 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2034 69 152 143 0 0 1 1 6 5 0 3 2 0
2034 70 167 148 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2034 71 134 147 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2034 72 134 121 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0
2034 73 122 122 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2034 74 125 110 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2034 75 119 120 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2034 76 130 116 0 0 3 2 2 2 0 2 2 0
2034 77 119 102 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2034 78 108 110 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2034 79 107 108 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
2034 80 99 96 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2034 81 91 96 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2034 82 82 93 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2034 83 82 102 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2034 84 76 81 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2034 85 80 85 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2034 86 77 78 0 0 7 5 0 0 0 1 1 0
2034 87 70 85 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2034 88 60 71 0 0 7 7 0 0 0 1 1 0
2034 89 56 68 0 0 8 7 1 1 0 1 1 0
2034 90 39 55 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
2034 91 32 37 0 0 6 5 1 1 0 0 0 0
2034 92 27 36 0 0 6 6 1 1 0 1 1 0
2034 93 17 25 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0
2034 94 12 22 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2034 95 10 17 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2034 96 6 13 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2034 97 3 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 40(153)

2034 98 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2034 99 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2034 100 1 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2034 999 11 722 11 303 123 116 133 123 724 666 58 673 620 53
2035 0 124 119 124 117 0 0 6 5 1 6 6 1
2035 1 130 119 0 0 0 0 16 14 2 13 11 2
2035 2 129 121 0 0 0 0 8 7 1 12 10 1
2035 3 132 123 0 0 0 0 12 10 1 10 9 1
2035 4 133 125 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2035 5 137 128 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2035 6 137 126 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2035 7 134 127 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2035 8 135 125 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2035 9 133 124 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2035 10 133 121 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2035 11 135 123 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2035 12 135 124 0 0 0 0 6 4 1 6 5 1
2035 13 139 127 0 0 0 0 7 7 1 6 6 1
2035 14 134 121 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2035 15 145 123 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2035 16 147 124 0 0 0 0 8 8 1 7 6 1
2035 17 142 133 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2035 18 142 126 0 0 0 0 13 10 4 7 6 1
2035 19 154 125 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2035 20 138 123 0 0 0 0 20 18 2 20 19 1
2035 21 132 112 0 0 0 0 25 23 1 22 21 1
2035 22 130 107 0 0 0 0 23 23 1 23 22 1
2035 23 132 111 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2035 24 127 112 0 0 0 0 20 19 1 29 27 2
2035 25 132 119 0 0 0 0 24 23 1 21 19 2
2035 26 130 117 0 0 0 0 21 20 0 20 19 1
2035 27 131 123 0 0 0 0 20 19 1 20 19 1
2035 28 131 125 0 0 0 0 17 17 1 20 18 2
2035 29 133 124 0 0 0 0 17 16 1 13 13 0
2035 30 131 122 0 0 0 0 17 16 1 14 13 1
2035 31 134 124 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2035 32 128 125 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2035 33 125 123 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2035 34 123 118 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2035 35 129 120 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2035 36 140 117 0 0 0 0 15 14 1 9 8 1
2035 37 133 121 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 41(153)

2035 38 131 124 0 0 0 0 12 10 1 7 7 1
2035 39 132 128 0 0 0 0 10 10 1 7 6 1
2035 40 140 133 0 0 0 0 10 9 1 8 7 1
2035 41 150 143 0 0 0 0 8 7 1 8 8 1
2035 42 145 151 0 0 0 0 13 11 1 7 6 1
2035 43 158 150 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2035 44 160 158 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2035 45 163 155 0 0 0 0 10 10 1 8 7 0
2035 46 155 153 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2035 47 147 149 0 0 0 0 9 8 0 9 8 1
2035 48 154 149 0 0 0 0 6 5 0 7 7 0
2035 49 139 150 0 0 0 0 7 7 0 6 5 1
2035 50 147 142 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2035 51 141 137 0 0 0 0 5 4 0 6 6 0
2035 52 136 132 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2035 53 130 125 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2035 54 127 126 0 0 0 0 6 6 1 7 6 0
2035 55 131 134 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2035 56 126 133 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2035 57 114 124 0 0 0 0 4 3 0 4 4 0
2035 58 121 117 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2035 59 122 122 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2035 60 139 135 0 0 1 0 5 5 0 6 5 0
2035 61 140 148 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2035 62 133 142 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2035 63 128 130 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2035 64 141 135 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2035 65 141 139 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2035 66 134 136 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2035 67 150 131 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2035 68 143 142 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2035 69 153 139 0 0 1 1 6 5 0 3 2 0
2035 70 151 142 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2035 71 165 147 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2035 72 132 146 0 0 2 2 3 2 0 3 3 0
2035 73 132 119 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2035 74 120 120 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2035 75 121 108 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2035 76 117 118 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2035 77 125 114 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2035 78 116 99 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2035 79 105 107 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 42(153)

2035 80 103 103 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2035 81 96 93 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2035 82 87 92 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2035 83 77 90 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2035 84 77 97 0 0 5 5 1 1 0 1 1 0
2035 85 71 77 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2035 86 73 80 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2035 87 70 74 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2035 88 62 77 0 0 7 7 0 0 0 1 1 0
2035 89 53 64 0 0 7 7 1 1 0 1 1 0
2035 90 48 61 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
2035 91 33 48 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0
2035 92 27 32 0 0 6 5 1 1 0 1 1 0
2035 93 22 30 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0
2035 94 13 20 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2035 95 9 17 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2035 96 7 13 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2035 97 4 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2035 98 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2035 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2035 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2035 999 11 778 11 354 124 117 135 124 729 669 60 677 623 54
2036 0 125 120 125 118 0 0 6 5 1 7 6 1
2036 1 131 120 0 0 0 0 16 14 2 13 12 2
2036 2 129 122 0 0 0 0 8 7 1 12 10 1
2036 3 133 123 0 0 0 0 12 10 1 11 9 1
2036 4 133 125 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2036 5 137 128 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2036 6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2036 7 136 128 0 0 0 0 8 7 1 9 8 2
2036 8 136 127 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2036 9 134 125 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2036 10 134 122 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2036 11 134 122 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2036 12 134 124 0 0 0 0 6 4 1 6 5 1
2036 13 138 126 0 0 0 0 7 7 1 6 6 1
2036 14 140 127 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2036 15 134 120 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2036 16 145 124 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2036 17 149 126 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2036 18 145 131 0 0 0 0 14 10 4 7 6 1
2036 19 139 120 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 43(153)

2036 20 144 115 0 0 0 0 20 18 2 20 19 1
2036 21 139 117 0 0 0 0 24 23 1 21 21 1
2036 22 131 111 0 0 0 0 24 23 1 24 22 1
2036 23 128 109 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2036 24 133 115 0 0 0 0 21 19 1 29 28 2
2036 25 127 115 0 0 0 0 23 23 1 20 18 2
2036 26 132 122 0 0 0 0 21 21 0 21 20 1
2036 27 132 123 0 0 0 0 20 20 1 20 19 1
2036 28 135 129 0 0 0 0 18 17 1 20 18 2
2036 29 134 125 0 0 0 0 17 16 1 13 13 0
2036 30 136 126 0 0 0 0 18 16 1 15 14 1
2036 31 132 124 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2036 32 134 127 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2036 33 127 126 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2036 34 127 124 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2036 35 123 119 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2036 36 133 119 0 0 0 0 15 14 1 9 8 1
2036 37 140 119 0 0 0 0 10 9 0 8 7 1
2036 38 135 124 0 0 0 0 12 11 1 7 7 1
2036 39 130 126 0 0 0 0 10 9 1 7 6 1
2036 40 132 127 0 0 0 0 9 8 1 7 7 1
2036 41 139 135 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2036 42 153 142 0 0 0 0 12 11 1 7 6 1
2036 43 144 154 0 0 0 0 8 7 1 9 8 1
2036 44 161 149 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2036 45 163 160 0 0 0 0 10 10 1 8 7 0
2036 46 163 156 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2036 47 157 156 0 0 0 0 9 8 0 9 9 1
2036 48 147 151 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2036 49 155 149 0 0 0 0 7 7 0 6 5 1
2036 50 141 152 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2036 51 145 144 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2036 52 141 136 0 0 0 0 6 6 0 5 4 0
2036 53 136 133 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2036 54 130 126 0 0 0 0 6 6 1 7 6 0
2036 55 127 126 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2036 56 131 134 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2036 57 126 132 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
2036 58 114 125 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2036 59 122 120 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2036 60 124 123 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2036 61 138 135 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 44(153)

2036 62 141 150 0 0 1 1 4 4 0 5 5 0
2036 63 134 142 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2036 64 128 130 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2036 65 141 135 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2036 66 142 139 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2036 67 136 135 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2036 68 148 131 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2036 69 144 141 0 0 1 1 6 5 0 3 2 0
2036 70 152 138 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2036 71 150 142 0 0 2 1 4 4 0 3 3 0
2036 72 163 146 0 0 2 1 3 3 0 4 4 0
2036 73 131 143 0 0 2 2 3 3 0 3 3 0
2036 74 130 117 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2036 75 117 118 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2036 76 119 107 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2036 77 112 117 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2036 78 121 111 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2036 79 113 97 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2036 80 101 102 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0
2036 81 99 101 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2036 82 91 90 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2036 83 81 89 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2036 84 72 85 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2036 85 72 92 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2036 86 65 72 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2036 87 66 75 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2036 88 63 67 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2036 89 55 70 0 0 7 7 1 1 0 1 1 0
2036 90 46 58 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
2036 91 40 53 0 0 7 8 1 1 0 0 0 0
2036 92 28 41 0 0 6 7 1 1 0 1 1 0
2036 93 22 26 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0
2036 94 17 24 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2036 95 10 16 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2036 96 7 14 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2036 97 5 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2036 98 2 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2036 99 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2036 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2036 999 11 835 11 405 125 118 135 125 731 671 60 679 625 54
2037 0 127 121 126 120 0 0 6 5 1 7 6 1
2037 1 132 121 0 0 0 0 16 14 2 13 12 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 45(153)

2037 2 130 123 0 0 0 0 8 7 1 12 10 1
2037 3 134 124 0 0 0 0 12 10 1 11 9 1
2037 4 134 126 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2037 5 137 128 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2037 6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2037 7 137 130 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2037 8 137 128 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2037 9 136 127 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2037 10 135 123 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2037 11 135 123 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2037 12 133 123 0 0 0 0 6 4 1 6 5 1
2037 13 137 125 0 0 0 0 7 7 1 6 5 1
2037 14 139 126 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2037 15 139 125 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2037 16 134 121 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2037 17 147 126 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2037 18 151 124 0 0 0 0 13 10 4 7 6 1
2037 19 142 125 0 0 0 0 16 14 2 16 15 1
2037 20 131 111 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2037 21 144 112 0 0 0 0 25 24 1 22 21 1
2037 22 136 115 0 0 0 0 24 23 1 23 22 1
2037 23 129 113 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2037 24 130 114 0 0 0 0 20 19 1 29 28 2
2037 25 133 117 0 0 0 0 24 23 1 20 19 2
2037 26 128 118 0 0 0 0 21 20 0 20 19 1
2037 27 135 127 0 0 0 0 21 20 1 21 19 1
2037 28 136 129 0 0 0 0 18 17 1 20 18 2
2037 29 138 129 0 0 0 0 17 16 1 13 13 0
2037 30 137 127 0 0 0 0 18 17 1 15 14 1
2037 31 136 128 0 0 0 0 15 13 1 14 12 1
2037 32 132 127 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2037 33 132 127 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2037 34 129 127 0 0 0 0 11 10 1 10 9 1
2037 35 127 125 0 0 0 0 10 9 1 12 10 2
2037 36 127 119 0 0 0 0 14 13 1 9 8 1
2037 37 133 121 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1
2037 38 143 122 0 0 0 0 13 11 1 7 7 1
2037 39 135 125 0 0 0 0 10 10 1 7 6 1
2037 40 130 125 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2037 41 131 129 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2037 42 142 134 0 0 0 0 12 11 1 7 6 1
2037 43 151 146 0 0 0 0 8 7 1 8 7 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 46(153)

2037 44 148 153 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2037 45 164 152 0 0 0 0 10 10 1 8 7 0
2037 46 163 161 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2037 47 165 160 0 0 0 0 9 9 0 10 9 1
2037 48 157 158 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2037 49 149 151 0 0 0 0 7 7 0 6 5 1
2037 50 157 150 0 0 0 0 8 7 0 5 5 0
2037 51 140 153 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2037 52 145 142 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2037 53 141 136 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0
2037 54 136 133 0 0 0 0 6 6 1 7 6 0
2037 55 130 125 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2037 56 128 125 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2037 57 131 134 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0
2037 58 125 133 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2037 59 115 128 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0
2037 60 124 120 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2037 61 124 123 0 0 1 0 5 4 0 4 4 0
2037 62 138 137 0 0 1 1 4 3 0 5 5 0
2037 63 142 149 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2037 64 134 141 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2037 65 128 130 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2037 66 142 135 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2037 67 144 138 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2037 68 135 135 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2037 69 149 130 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2037 70 143 140 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2037 71 151 138 0 0 2 1 4 4 0 3 3 0
2037 72 148 141 0 0 2 1 3 3 0 4 4 0
2037 73 161 143 0 0 2 2 3 3 0 3 3 0
2037 74 129 140 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2037 75 126 115 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2037 76 116 116 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2037 77 114 106 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2037 78 110 114 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2037 79 118 108 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2037 80 108 93 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0
2037 81 97 100 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2037 82 95 97 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
2037 83 86 87 0 0 5 3 1 1 0 1 1 0
2037 84 76 85 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2037 85 68 81 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 47(153)

2037 86 66 86 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2037 87 59 68 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2037 88 59 68 0 0 7 6 0 0 0 1 1 0
2037 89 56 61 0 0 7 6 1 1 0 1 1 0
2037 90 48 63 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
2037 91 39 51 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0
2037 92 34 45 0 0 7 8 1 1 0 1 1 0
2037 93 23 34 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0
2037 94 17 21 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2037 95 13 19 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2037 96 7 13 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2037 97 4 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2037 98 3 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2037 99 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2037 100 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2037 999 11 891 11 457 126 120 136 126 733 673 60 682 627 54
2038 0 128 122 128 121 0 0 6 5 1 7 6 1
2038 1 133 123 0 0 0 0 16 14 2 13 12 2
2038 2 132 124 0 0 0 0 8 7 1 12 10 1
2038 3 135 125 0 0 0 0 12 11 1 11 9 1
2038 4 135 126 0 0 0 0 10 8 1 9 8 1
2038 5 137 129 0 0 0 0 10 10 0 8 7 1
2038 6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2038 7 137 130 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2038 8 139 129 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2038 9 137 128 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2038 10 137 125 0 0 0 0 6 5 1 5 5 1
2038 11 136 124 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2038 12 134 124 0 0 0 0 6 4 1 6 5 1
2038 13 135 124 0 0 0 0 7 7 1 6 5 1
2038 14 138 125 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2038 15 138 124 0 0 0 0 6 5 1 6 6 1
2038 16 139 126 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2038 17 137 124 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2038 18 149 125 0 0 0 0 13 9 4 7 6 1
2038 19 148 118 0 0 0 0 16 13 2 16 15 1
2038 20 134 115 0 0 0 0 19 17 2 20 19 1
2038 21 133 108 0 0 0 0 24 23 1 21 21 1
2038 22 141 111 0 0 0 0 24 23 1 24 23 1
2038 23 134 115 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2038 24 131 117 0 0 0 0 21 19 1 29 28 2
2038 25 130 116 0 0 0 0 23 23 1 20 19 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 48(153)

2038 26 132 120 0 0 0 0 21 21 0 20 20 1
2038 27 131 123 0 0 0 0 20 19 1 20 19 1
2038 28 139 133 0 0 0 0 18 18 1 21 19 2
2038 29 139 129 0 0 0 0 17 17 1 13 13 0
2038 30 140 131 0 0 0 0 18 17 1 15 14 1
2038 31 137 129 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2038 32 137 131 0 0 0 0 14 13 1 13 11 1
2038 33 130 128 0 0 0 0 13 12 1 12 11 1
2038 34 134 129 0 0 0 0 12 10 1 10 9 1
2038 35 129 128 0 0 0 0 10 9 1 13 11 2
2038 36 131 125 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2038 37 128 121 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1
2038 38 136 124 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2038 39 142 124 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2038 40 135 125 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2038 41 130 127 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2038 42 134 128 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2038 43 141 137 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2038 44 154 145 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2038 45 150 155 0 0 0 0 10 9 1 8 7 0
2038 46 164 153 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2038 47 165 165 0 0 0 0 9 9 0 10 9 1
2038 48 165 162 0 0 0 0 6 6 0 8 7 0
2038 49 158 158 0 0 0 0 8 7 0 6 5 1
2038 50 151 153 0 0 0 0 8 8 0 6 5 0
2038 51 155 151 0 0 0 0 5 5 0 6 6 0
2038 52 140 151 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2038 53 145 143 0 0 0 0 6 6 0 6 5 0
2038 54 141 137 0 0 0 0 6 6 1 7 7 0
2038 55 136 133 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2038 56 131 125 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2038 57 128 125 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
2038 58 130 135 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2038 59 126 136 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2038 60 117 128 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2038 61 124 121 0 0 1 0 5 4 0 4 4 0
2038 62 125 125 0 0 1 0 4 3 0 5 5 0
2038 63 139 137 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2038 64 142 149 0 0 1 1 5 4 0 4 4 0
2038 65 134 140 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2038 66 130 130 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2038 67 143 134 0 0 1 1 5 5 0 3 3 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 49(153)

2038 68 143 138 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2038 69 136 134 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2038 70 148 129 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2038 71 143 139 0 0 2 1 4 4 0 3 3 0
2038 72 150 137 0 0 2 1 3 3 0 4 4 0
2038 73 146 138 0 0 2 2 3 3 0 3 3 0
2038 74 158 141 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2038 75 125 138 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2038 76 125 114 0 0 2 2 3 3 0 2 2 0
2038 77 111 115 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
2038 78 112 103 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2038 79 107 111 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2038 80 114 104 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2038 81 105 91 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2038 82 93 96 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2038 83 89 94 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2038 84 80 83 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2038 85 72 81 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2038 86 62 76 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2038 87 60 81 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2038 88 53 62 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2038 89 53 62 0 0 7 6 1 1 0 1 1 0
2038 90 48 55 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
2038 91 40 55 0 0 7 8 1 1 0 0 0 0
2038 92 32 43 0 0 7 7 1 1 0 1 1 0
2038 93 27 38 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0
2038 94 18 28 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2038 95 13 17 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2038 96 9 15 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2038 97 5 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2038 98 3 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2038 99 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2038 100 2 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2038 999 11 947 11 509 128 121 137 127 735 674 61 684 629 55
2039 0 129 124 129 122 0 0 6 5 1 7 6 1
2039 1 135 124 0 0 0 0 16 15 2 14 12 2
2039 2 133 125 0 0 0 0 8 7 1 12 10 1
2039 3 136 126 0 0 0 0 12 11 1 11 9 1
2039 4 136 127 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2039 5 138 129 0 0 0 0 11 10 0 8 8 1
2039 6 139 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2039 7 137 130 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 50(153)

2039 8 138 129 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2039 9 138 129 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2039 10 138 126 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2039 11 138 126 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2039 12 136 125 0 0 0 0 6 4 1 7 5 1
2039 13 137 125 0 0 0 0 7 7 1 6 5 1
2039 14 137 124 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2039 15 137 123 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1
2039 16 138 125 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2039 17 142 128 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2039 18 139 122 0 0 0 0 13 9 4 7 6 1
2039 19 145 119 0 0 0 0 15 13 2 16 15 1
2039 20 138 110 0 0 0 0 19 17 2 20 18 1
2039 21 135 110 0 0 0 0 24 23 1 21 21 1
2039 22 131 107 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2039 23 138 113 0 0 0 0 20 18 2 25 25 1
2039 24 135 119 0 0 0 0 21 19 1 29 27 2
2039 25 131 119 0 0 0 0 24 23 1 20 19 2
2039 26 130 119 0 0 0 0 21 21 0 20 20 1
2039 27 135 125 0 0 0 0 21 20 1 20 19 1
2039 28 135 129 0 0 0 0 18 17 1 20 18 2
2039 29 142 133 0 0 0 0 18 17 1 14 13 0
2039 30 142 131 0 0 0 0 18 17 1 15 14 1
2039 31 141 133 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2039 32 137 132 0 0 0 0 15 13 1 13 11 1
2039 33 135 132 0 0 0 0 14 12 1 12 11 1
2039 34 133 129 0 0 0 0 12 10 1 10 9 1
2039 35 134 130 0 0 0 0 11 9 1 13 11 2
2039 36 134 128 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2039 37 132 127 0 0 0 0 9 9 0 8 7 1
2039 38 130 124 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2039 39 135 126 0 0 0 0 10 10 1 7 6 1
2039 40 142 123 0 0 0 0 10 9 1 7 6 1
2039 41 134 126 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2039 42 133 126 0 0 0 0 11 10 1 6 6 1
2039 43 133 132 0 0 0 0 7 6 1 8 7 1
2039 44 144 136 0 0 0 0 10 9 1 6 6 1
2039 45 156 147 0 0 0 0 10 9 1 7 7 0
2039 46 151 156 0 0 0 0 6 5 1 7 6 0
2039 47 166 157 0 0 0 0 9 9 0 10 9 1
2039 48 164 166 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2039 49 166 162 0 0 0 0 8 8 0 6 6 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 51(153)

2039 50 160 159 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0
2039 51 150 154 0 0 0 0 5 5 0 7 6 0
2039 52 154 150 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2039 53 140 151 0 0 0 0 7 6 0 6 6 0
2039 54 145 143 0 0 0 0 7 6 1 7 7 0
2039 55 141 136 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2039 56 136 132 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2039 57 131 125 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0
2039 58 127 127 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2039 59 131 137 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2039 60 128 136 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2039 61 117 128 0 0 1 0 5 4 0 4 4 0
2039 62 125 122 0 0 1 0 4 3 0 5 5 0
2039 63 126 125 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2039 64 139 136 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2039 65 142 148 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2039 66 135 141 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2039 67 132 129 0 0 1 1 5 5 0 3 3 0
2039 68 142 134 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2039 69 144 136 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2039 70 136 133 0 0 1 1 3 3 0 2 2 0
2039 71 148 129 0 0 2 1 3 3 0 2 2 0
2039 72 141 138 0 0 2 1 3 3 0 4 4 0
2039 73 148 135 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2039 74 144 136 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2039 75 154 139 0 0 3 2 2 2 0 1 1 0
2039 76 124 136 0 0 2 2 3 3 0 2 2 0
2039 77 120 113 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2039 78 108 112 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2039 79 109 100 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2039 80 103 106 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0
2039 81 110 102 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2039 82 100 87 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2039 83 88 93 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2039 84 84 89 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2039 85 75 79 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2039 86 66 76 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2039 87 57 72 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0
2039 88 54 74 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2039 89 47 56 0 0 6 6 1 1 0 1 1 0
2039 90 46 56 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
2039 91 41 49 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 52(153)

2039 92 34 47 0 0 7 8 1 1 0 1 1 0
2039 93 27 36 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0
2039 94 21 31 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
2039 95 13 22 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
2039 96 9 14 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0
2039 97 6 11 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2039 98 3 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2039 99 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2039 100 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2039 999 12 002 11 562 129 122 137 128 737 676 61 685 630 55
2040 0 131 125 131 124 0 0 6 5 1 7 6 1
2040 1 136 125 0 0 0 0 16 15 2 14 12 2
2040 2 134 127 0 0 0 0 9 7 1 12 10 1
2040 3 137 127 0 0 0 0 12 11 1 11 9 1
2040 4 137 129 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2040 5 139 130 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2040 6 140 129 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2040 7 138 130 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2040 8 139 129 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2040 9 138 129 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2040 10 139 127 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2040 11 139 127 0 0 0 0 8 6 1 7 6 1
2040 12 137 126 0 0 0 0 6 4 1 7 5 1
2040 13 138 126 0 0 0 0 7 7 1 6 6 1
2040 14 138 125 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2040 15 136 122 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1
2040 16 137 124 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2040 17 141 127 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2040 18 144 126 0 0 0 0 13 9 4 7 6 1
2040 19 137 117 0 0 0 0 16 13 2 16 15 1
2040 20 136 110 0 0 0 0 19 17 2 19 18 1
2040 21 138 106 0 0 0 0 24 23 1 21 20 1
2040 22 133 109 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2040 23 129 110 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2040 24 139 118 0 0 0 0 21 20 1 30 28 2
2040 25 134 120 0 0 0 0 24 23 1 20 18 2
2040 26 131 122 0 0 0 0 21 21 0 21 20 1
2040 27 133 124 0 0 0 0 21 20 1 20 19 1
2040 28 139 131 0 0 0 0 18 17 1 21 18 2
2040 29 138 129 0 0 0 0 17 17 1 13 13 0
2040 30 145 135 0 0 0 0 19 17 1 15 14 1
2040 31 142 133 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 53(153)

2040 32 141 135 0 0 0 0 15 14 1 13 11 1
2040 33 136 133 0 0 0 0 14 13 1 12 11 1
2040 34 137 133 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2040 35 132 131 0 0 0 0 11 9 1 13 11 2
2040 36 138 129 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2040 37 134 130 0 0 0 0 10 9 0 8 7 1
2040 38 135 130 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2040 39 130 126 0 0 0 0 10 9 1 7 6 1
2040 40 135 125 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2040 41 141 125 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2040 42 137 125 0 0 0 0 11 10 1 6 5 1
2040 43 132 129 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2040 44 136 131 0 0 0 0 10 9 1 6 5 1
2040 45 146 138 0 0 0 0 9 9 1 7 6 0
2040 46 156 148 0 0 0 0 6 5 1 6 6 0
2040 47 153 159 0 0 0 0 9 8 0 9 8 1
2040 48 165 158 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2040 49 166 166 0 0 0 0 8 8 0 6 6 1
2040 50 168 164 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0
2040 51 158 161 0 0 0 0 6 5 0 7 7 0
2040 52 150 153 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0
2040 53 154 150 0 0 0 0 7 6 0 6 6 0
2040 54 141 151 0 0 0 0 7 6 1 7 7 0
2040 55 145 142 0 0 0 0 6 5 0 4 4 0
2040 56 141 136 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0
2040 57 136 132 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0
2040 58 130 127 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2040 59 128 129 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2040 60 133 138 0 0 1 0 5 5 0 6 6 0
2040 61 128 136 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2040 62 118 130 0 0 1 0 4 3 0 5 5 0
2040 63 126 123 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2040 64 126 125 0 0 1 1 4 4 0 4 3 0
2040 65 139 136 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2040 66 143 148 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2040 67 137 139 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2040 68 131 130 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2040 69 144 133 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2040 70 143 136 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2040 71 135 132 0 0 1 1 3 3 0 2 2 0
2040 72 146 128 0 0 2 1 3 3 0 4 4 0
2040 73 140 136 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 54(153)

2040 74 146 133 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2040 75 141 134 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0
2040 76 152 137 0 0 3 2 3 3 0 2 2 0
2040 77 119 134 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2040 78 117 110 0 0 3 2 2 2 0 1 1 0
2040 79 106 109 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2040 80 105 96 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0
2040 81 100 104 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2040 82 105 98 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2040 83 94 84 0 0 5 3 1 1 0 1 1 0
2040 84 82 89 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2040 85 79 85 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2040 86 69 74 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2040 87 60 72 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2040 88 51 66 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2040 89 49 67 0 0 6 7 1 1 0 1 1 0
2040 90 41 51 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2040 91 39 50 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0
2040 92 34 41 0 0 7 7 1 1 0 1 1 0
2040 93 28 39 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0
2040 94 21 30 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2040 95 16 25 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2040 96 10 18 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2040 97 6 10 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
2040 98 4 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2040 99 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2040 100 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2040 999 12 059 11 617 131 124 137 128 738 678 61 687 632 55
2041 0 132 126 132 125 0 0 6 5 1 7 6 1
2041 1 138 127 0 0 0 0 16 15 2 14 12 2
2041 2 136 128 0 0 0 0 9 7 1 12 11 1
2041 3 139 129 0 0 0 0 12 11 1 11 9 1
2041 4 138 130 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2041 5 140 131 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2041 6 141 130 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2041 7 138 131 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2041 8 139 130 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2041 9 138 129 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2041 10 139 127 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2041 11 140 128 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2041 12 138 127 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2041 13 139 127 0 0 0 0 7 7 1 6 6 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 55(153)

2041 14 140 126 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2041 15 138 123 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1
2041 16 136 123 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2041 17 140 126 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2041 18 143 125 0 0 0 0 13 9 4 7 6 1
2041 19 141 120 0 0 0 0 15 13 2 16 15 1
2041 20 129 108 0 0 0 0 19 17 2 20 18 1
2041 21 136 106 0 0 0 0 24 22 1 21 20 1
2041 22 135 106 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2041 23 130 111 0 0 0 0 19 18 2 25 24 1
2041 24 131 114 0 0 0 0 20 19 1 29 27 2
2041 25 138 120 0 0 0 0 24 23 1 21 19 2
2041 26 134 123 0 0 0 0 21 21 0 20 20 1
2041 27 134 127 0 0 0 0 21 20 1 20 19 1
2041 28 137 131 0 0 0 0 18 17 1 20 18 2
2041 29 141 131 0 0 0 0 18 17 1 14 13 0
2041 30 140 131 0 0 0 0 18 17 1 15 14 1
2041 31 145 137 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2041 32 142 136 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2041 33 139 136 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2041 34 138 134 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2041 35 137 134 0 0 0 0 11 9 1 13 11 2
2041 36 137 130 0 0 0 0 15 14 1 10 9 1
2041 37 138 131 0 0 0 0 10 9 0 8 8 1
2041 38 137 133 0 0 0 0 12 11 1 8 7 1
2041 39 134 132 0 0 0 0 10 10 1 8 6 1
2041 40 130 125 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1
2041 41 135 127 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2041 42 144 124 0 0 0 0 12 10 1 6 5 1
2041 43 136 129 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2041 44 134 128 0 0 0 0 10 9 1 6 5 1
2041 45 138 133 0 0 0 0 9 8 1 7 6 0
2041 46 146 140 0 0 0 0 5 5 1 6 6 0
2041 47 158 152 0 0 0 0 9 8 0 9 8 1
2041 48 153 161 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2041 49 166 159 0 0 0 0 8 7 0 6 5 1
2041 50 168 168 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0
2041 51 167 165 0 0 0 0 6 5 0 7 7 0
2041 52 158 159 0 0 0 0 7 7 0 6 5 0
2041 53 150 153 0 0 0 0 7 7 0 6 6 0
2041 54 154 151 0 0 0 0 7 6 1 8 7 0
2041 55 141 151 0 0 0 0 6 5 0 4 4 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 56(153)

2041 56 145 142 0 0 0 0 5 5 0 5 4 0
2041 57 141 136 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0
2041 58 135 133 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2041 59 131 129 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2041 60 130 130 0 0 1 0 5 5 0 6 5 0
2041 61 133 138 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2041 62 129 137 0 0 1 0 4 3 0 5 5 0
2041 63 119 129 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2041 64 126 122 0 0 1 1 4 4 0 4 3 0
2041 65 126 124 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2041 66 140 136 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2041 67 144 146 0 0 1 1 5 5 0 3 3 0
2041 68 137 139 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2041 69 133 129 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2041 70 143 132 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2041 71 142 135 0 0 1 1 3 3 0 2 2 0
2041 72 134 131 0 0 2 1 3 2 0 3 3 0
2041 73 144 126 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2041 74 138 134 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0
2041 75 142 131 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0
2041 76 139 133 0 0 2 2 3 3 0 2 2 0
2041 77 146 135 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2041 78 117 131 0 0 3 2 2 2 0 1 1 0
2041 79 114 107 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0
2041 80 102 105 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0
2041 81 102 94 0 0 4 3 2 2 0 1 1 0
2041 82 96 100 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2041 83 99 95 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2041 84 89 81 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2041 85 78 85 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2041 86 72 80 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2041 87 64 70 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2041 88 54 66 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0
2041 89 46 60 0 0 6 6 1 1 0 1 1 0
2041 90 42 60 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
2041 91 35 45 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0
2041 92 33 42 0 0 7 7 1 1 0 1 1 0
2041 93 28 35 0 0 7 6 1 1 0 0 0 0
2041 94 22 32 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
2041 95 16 24 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2041 96 12 20 0 0 4 6 0 0 0 1 1 0
2041 97 6 13 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 57(153)

2041 98 4 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2041 99 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2041 100 2 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2041 999 12 116 11 673 132 125 137 128 740 679 61 688 633 55
2042 0 133 127 133 126 0 0 6 5 1 7 6 1
2042 1 139 128 0 0 0 0 17 15 2 14 12 2
2042 2 137 129 0 0 0 0 9 8 1 12 11 1
2042 3 140 130 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2042 4 140 131 0 0 0 0 10 9 1 9 8 1
2042 5 142 133 0 0 0 0 11 10 0 9 8 1
2042 6 142 131 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2042 7 139 132 0 0 0 0 8 7 1 10 8 2
2042 8 140 130 0 0 0 0 9 7 1 6 5 1
2042 9 139 130 0 0 0 0 6 5 1 7 6 1
2042 10 139 127 0 0 0 0 7 5 1 5 5 1
2042 11 140 128 0 0 0 0 8 7 1 8 6 1
2042 12 139 129 0 0 0 0 6 4 1 7 6 1
2042 13 141 129 0 0 0 0 8 7 1 6 6 1
2042 14 141 127 0 0 0 0 7 6 1 6 5 1
2042 15 139 124 0 0 0 0 6 5 1 6 5 1
2042 16 138 124 0 0 0 0 8 7 1 7 6 1
2042 17 139 125 0 0 0 0 8 7 1 6 5 1
2042 18 142 125 0 0 0 0 13 9 4 7 6 1
2042 19 140 119 0 0 0 0 15 13 2 15 14 1
2042 20 132 111 0 0 0 0 19 17 2 19 18 1
2042 21 131 105 0 0 0 0 24 23 1 21 20 1
2042 22 134 105 0 0 0 0 23 22 1 23 22 1
2042 23 132 108 0 0 0 0 19 17 2 25 24 1
2042 24 132 115 0 0 0 0 20 19 1 29 27 2
2042 25 131 116 0 0 0 0 23 23 1 20 18 2
2042 26 137 123 0 0 0 0 21 21 0 21 20 1
2042 27 136 127 0 0 0 0 21 20 1 20 19 1
2042 28 138 133 0 0 0 0 18 17 1 21 18 2
2042 29 140 130 0 0 0 0 17 17 1 14 13 0
2042 30 144 133 0 0 0 0 19 17 1 15 14 1
2042 31 141 133 0 0 0 0 15 14 1 14 13 1
2042 32 145 140 0 0 0 0 15 14 1 13 12 1
2042 33 140 137 0 0 0 0 14 13 1 13 12 1
2042 34 141 137 0 0 0 0 12 11 1 11 10 1
2042 35 138 135 0 0 0 0 11 9 1 13 11 2
2042 36 141 134 0 0 0 0 16 14 1 10 9 1
2042 37 137 132 0 0 0 0 10 9 0 8 8 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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2042 38 141 134 0 0 0 0 13 11 1 8 7 1
2042 39 136 134 0 0 0 0 11 10 1 8 6 1
2042 40 134 131 0 0 0 0 9 8 1 7 7 1
2042 41 130 127 0 0 0 0 7 6 1 7 7 1
2042 42 137 126 0 0 0 0 11 10 1 7 6 1
2042 43 142 127 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
2042 44 138 128 0 0 0 0 10 9 1 6 5 1
2042 45 136 130 0 0 0 0 9 8 1 6 6 0
2042 46 138 134 0 0 0 0 5 5 1 6 5 0
2042 47 148 143 0 0 0 0 8 8 0 9 8 1
2042 48 158 153 0 0 0 0 6 6 0 7 7 0
2042 49 154 161 0 0 0 0 8 7 0 6 5 1
2042 50 168 160 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0
2042 51 166 169 0 0 0 0 6 5 0 7 7 0
2042 52 166 164 0 0 0 0 8 8 0 6 5 0
2042 53 158 160 0 0 0 0 7 7 0 6 6 0
2042 54 151 154 0 0 0 0 7 7 1 8 8 0
2042 55 154 150 0 0 0 0 6 5 0 4 4 0
2042 56 142 150 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0
2042 57 146 142 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0
2042 58 140 137 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0
2042 59 136 136 0 0 1 0 5 5 0 5 5 0
2042 60 133 130 0 0 1 0 5 5 0 6 5 0
2042 61 130 130 0 0 1 0 5 5 0 4 4 0
2042 62 134 139 0 0 1 0 4 3 0 5 5 0
2042 63 130 137 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2042 64 119 129 0 0 1 1 4 4 0 4 3 0
2042 65 126 122 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2042 66 127 125 0 0 1 1 5 5 0 4 4 0
2042 67 141 135 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
2042 68 143 146 0 0 1 1 4 4 0 4 4 0
2042 69 138 138 0 0 1 1 5 5 0 3 2 0
2042 70 132 128 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2042 71 143 132 0 0 1 1 3 3 0 3 3 0
2042 72 141 134 0 0 2 1 3 2 0 3 3 0
2042 73 132 129 0 0 2 1 3 3 0 3 3 0
2042 74 142 124 0 0 2 1 2 2 0 2 2 0
2042 75 135 132 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0
2042 76 141 130 0 0 2 2 3 3 0 2 2 0
2042 77 134 131 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2042 78 143 132 0 0 3 2 2 2 0 1 1 0
2042 79 114 128 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 59(153)

2042 80 110 103 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0
2042 81 99 103 0 0 3 3 2 2 0 1 1 0
2042 82 97 91 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0
2042 83 90 97 0 0 4 4 1 1 0 1 1 0
2042 84 93 90 0 0 5 4 1 1 0 1 1 0
2042 85 83 77 0 0 5 4 0 0 0 1 1 0
2042 86 71 80 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2042 87 66 76 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2042 88 57 64 0 0 6 5 0 0 0 1 1 0
2042 89 49 60 0 0 6 6 1 1 0 1 1 0
2042 90 40 54 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2042 91 36 54 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0
2042 92 30 39 0 0 6 6 1 1 0 1 1 0
2042 93 27 36 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0
2042 94 22 29 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2042 95 16 26 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
2042 96 11 19 0 0 4 5 0 0 0 1 1 0
2042 97 7 15 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
2042 98 4 9 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
2042 99 3 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2042 100 3 8 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
2042 999 12 174 11 729 133 126 137 128 741 681 61 689 634 55

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 5 0 5 4 0
8 7 1 10 10 0
9 9 0 8 8 0
8 8 1 8 7 0
8 8 0 7 6 1
7 6 0 5 4 1
8 8 1 9 8 1

10 8 1 9 8 1
6 6 0 7 7 0
6 6 0 7 6 1
5 5 0 7 7 1
6 6 0 6 5 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 6 6 0
6 6 0 7 7 1
7 7 1 5 5 0
5 5 0 3 3 0

11 11 0 8 8 0
14 14 0 19 19 1

År
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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22 22 1 26 25 1
15 15 0 19 18 0
23 23 0 20 19 0
21 20 1 18 17 1
17 16 1 21 21 0
20 20 0 16 15 0
17 17 0 14 14 1
16 16 0 13 13 0
16 15 0 14 13 1
12 12 0 15 14 1
17 16 1 12 12 1
15 14 1 13 13 0
15 14 1 10 9 1
16 14 2 12 11 1
8 8 1 9 8 1

12 12 1 12 11 1
9 8 1 11 11 0
9 8 1 6 5 1
9 9 1 4 4 0

10 10 0 5 5 0
8 7 1 6 6 0
6 6 0 5 5 0
7 6 1 7 6 1
7 6 0 4 4 1
5 5 0 6 6 0
5 5 0 3 3 0
4 4 0 4 3 0
6 6 0 5 5 0
6 5 0 5 5 0
5 4 1 5 5 0
4 4 1 3 3 0
6 6 0 4 4 0
7 6 0 6 6 0
6 6 0 5 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
4 3 0 5 4 0
5 5 1 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 3 3 0

År
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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2 2 0 2 2 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

617 588 29 572 545 27
5 5 0 5 4 0
9 8 1 11 11 0

År
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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7 7 0 8 7 0
8 7 1 8 7 0
9 9 0 6 5 1
7 6 1 6 5 1
7 6 1 8 8 1

11 9 2 8 7 1
7 7 0 8 8 0
6 6 0 8 7 1
5 5 0 7 6 1
7 7 0 6 6 0
6 5 0 5 5 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 5 0
7 7 0 9 8 1
7 6 1 5 5 0
5 5 0 3 3 0

10 10 0 7 7 0
18 18 0 20 20 1
22 21 1 25 25 1
18 18 0 22 22 0
18 18 0 18 18 0
19 19 0 19 18 1
18 17 1 19 19 0
21 21 0 16 15 0
18 18 0 15 14 1
15 15 0 13 12 0
13 13 0 12 12 1
16 15 1 13 13 1
13 13 1 14 13 1
16 15 1 11 11 0
15 14 1 11 10 1
17 15 2 12 11 1
10 9 1 10 9 1
10 9 1 12 11 1
12 11 1 10 10 0
8 7 1 7 6 1

10 9 1 5 5 0
11 11 0 5 5 0
9 8 1 7 7 0
6 6 0 5 5 0
7 6 1 6 6 1
7 7 0 4 4 1

År
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
5 5 0 4 4 0
6 5 0 4 4 0
5 5 1 5 5 0
5 4 1 3 3 0
5 5 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
4 3 0 5 4 0
4 4 1 4 4 0
5 5 0 3 3 0
3 3 0 6 6 0
5 4 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 2 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0

År
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

620 590 30 575 548 27
5 5 0 4 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 9 8 0
7 6 0 7 7 0
9 9 0 6 5 1
8 7 1 5 4 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 6 1
8 8 0 7 6 0
7 7 0 9 8 1
5 5 0 8 7 1
6 6 0 6 6 0
7 6 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
5 5 0 6 6 0
7 7 0 7 7 1
8 7 1 6 6 0
5 5 0 3 3 0

10 10 0 8 8 0
16 16 0 19 18 1
28 27 1 27 26 1
18 18 0 22 22 0
21 20 0 21 21 0
16 15 0 18 17 1
17 16 1 20 20 0
23 22 0 15 14 0

År
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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19 18 0 15 14 1
15 15 0 13 13 0
12 12 0 12 11 1
13 13 0 12 12 0
17 16 1 13 12 1
13 12 1 13 12 0
16 14 1 10 9 1
17 15 2 13 12 1
10 10 1 10 9 1
11 11 1 12 12 1
10 9 1 10 10 0
10 9 2 6 6 1
9 8 1 5 5 0

11 11 0 6 6 0
9 9 1 7 7 0
7 7 0 5 5 0
7 6 1 6 6 1
7 7 0 4 3 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 4 4 0
4 3 0 4 4 0
5 5 0 4 4 0
5 4 0 4 4 0
5 5 1 5 5 0
5 4 1 4 3 0
6 5 0 5 5 0
6 5 0 5 5 0
6 6 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 4 4 0
3 3 0 5 4 0
4 4 1 4 3 0
4 4 0 3 3 0
4 4 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0

År
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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3 3 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

624 595 30 579 551 28
5 5 0 4 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 0 8 8 0
8 7 0 6 5 1
7 7 1 5 4 1
8 7 1 8 8 1
9 8 1 8 7 1

År
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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7 6 0 6 6 0
8 7 0 7 7 1
6 6 0 9 8 1
6 6 0 7 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 5 0
7 7 0 8 8 1
8 7 1 5 5 0
5 5 0 4 4 0

10 10 0 8 8 0
16 16 0 20 19 1
24 24 1 25 24 1
22 22 0 23 23 0
21 20 0 21 21 0
18 17 0 20 19 1
14 14 1 20 19 0
21 21 0 15 15 0
20 20 0 14 13 1
16 16 0 13 13 0
12 12 0 12 12 1
12 12 0 12 11 0
15 14 1 12 11 1
16 15 1 11 11 0
13 12 1 11 10 1
17 16 2 12 10 1
10 10 1 10 9 1
12 11 1 12 12 1
11 10 1 11 11 0
9 8 1 6 6 1

11 10 1 5 5 0
10 10 0 6 6 0
9 9 1 8 7 0
7 7 0 5 5 0
8 7 1 7 6 1
7 7 0 4 3 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 5 5 0
5 4 0 4 4 0
5 4 1 4 4 0

År
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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5 4 1 3 3 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
4 3 0 4 4 0
4 4 1 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
6 5 0 4 4 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 72(153)

0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

627 597 30 580 553 27
5 5 0 4 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 8 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
6 6 0 5 4 1
8 7 1 8 8 1

10 9 1 7 6 1
7 6 0 7 7 0
6 6 0 7 6 1
6 6 0 8 7 1
7 7 0 8 7 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 6 0
6 6 0 8 7 1
8 7 1 6 6 0
5 5 0 3 3 0

11 11 0 9 9 0
16 16 0 20 19 1
25 25 1 26 25 1
20 20 0 22 22 0
24 24 0 22 22 0
18 17 0 20 19 1
16 15 1 22 22 0
18 18 0 15 14 0
19 18 0 14 14 1
17 17 0 12 12 0
13 12 0 12 11 1
13 12 0 12 11 0
14 13 1 11 11 1
14 13 1 11 10 0

År
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 73(153)

15 14 1 10 9 1
14 13 1 13 11 1
11 10 1 9 8 1
12 11 1 13 13 1
12 11 1 11 11 0
10 9 1 7 6 1
9 9 1 5 5 0

12 12 0 6 6 0
9 8 1 8 8 0
8 7 0 6 6 0
9 7 1 7 6 1
8 7 0 4 3 1
6 6 0 6 5 0
6 6 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
4 4 0 4 4 0
5 4 1 4 4 0
4 4 1 3 3 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 7 7 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 6 5 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
3 3 0 4 4 0
4 4 1 3 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
5 5 0 4 3 0
3 3 1 3 3 0
2 2 0 5 4 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 2 0 3 2 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 3 3 0

År
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 74(153)

2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

629 599 30 584 557 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 8 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 1 5 5 1
7 6 1 8 7 1

10 8 1 7 6 1
7 7 0 6 6 0
7 6 0 8 7 1
5 5 0 7 6 1
8 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 0
5 5 0 5 5 0

År
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 75(153)

5 5 0 6 5 0
7 7 0 8 8 1
7 7 1 5 5 0
5 5 0 4 4 0

11 11 0 8 8 0
18 18 0 23 22 1
25 24 1 26 25 1
21 21 0 23 23 0
22 22 0 21 21 0
21 20 1 21 20 1
16 15 1 22 22 0
20 20 0 16 16 0
17 16 0 14 13 1
16 16 0 13 12 0
14 13 0 12 11 1
13 13 0 12 11 0
14 13 1 11 11 1
13 12 1 10 10 0
14 12 1 9 8 1
17 15 2 11 10 1
9 8 1 10 9 1

12 12 1 12 12 1
12 11 1 12 12 0
11 9 2 7 6 1
10 10 1 5 5 0
11 10 0 6 6 0
10 10 1 8 8 0
7 7 0 6 6 0
9 7 1 8 7 1
8 8 0 4 4 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 4 0
4 4 1 4 4 0
4 4 1 3 2 0
5 5 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 5 0 7 6 0
4 4 0 4 4 0

År
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 76(153)

5 5 0 4 4 0
3 3 0 5 4 0
4 3 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
5 5 0 4 3 0
3 2 1 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027
2027

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 77(153)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

632 602 30 588 561 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 8 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 1 5 5 1
7 6 1 9 8 1
9 7 1 7 6 1
7 7 0 6 6 0
7 7 0 7 6 1
5 5 0 8 7 1
6 6 0 6 6 0
7 7 0 6 6 0
5 5 0 6 5 0
5 5 0 6 6 0
7 7 0 8 7 1
8 8 1 6 6 0
5 5 0 3 3 0

11 11 0 9 9 0
18 18 0 20 20 1
27 26 1 30 29 1
20 20 0 23 23 0
23 23 0 22 22 0
19 19 0 20 19 1
18 17 1 23 22 0
20 20 0 16 16 0
18 18 0 15 14 1
14 14 0 13 12 0
13 12 0 12 11 1
14 13 0 11 11 0
14 13 1 11 10 1
13 12 1 10 10 0
13 11 1 9 8 1
15 14 1 11 10 1
10 9 1 9 8 1
11 10 1 13 12 1
12 11 1 11 11 0
11 9 2 7 6 1

År
2027
2027
2027
2027
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 78(153)

11 10 1 5 5 0
12 12 0 7 6 0
9 9 1 8 8 0
8 8 0 6 6 0
8 7 1 8 7 1
8 8 0 4 4 1
7 7 0 7 6 0
6 6 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 4 0
5 4 1 5 5 0
4 3 0 3 3 0
5 5 0 4 4 0
6 5 0 5 5 0
6 6 0 5 4 0
6 6 0 7 7 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 4 1 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
5 4 0 4 3 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 5 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0

År
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 79(153)

2 2 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

635 605 30 592 564 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 11 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 1 5 4 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
6 6 0 6 6 0
7 7 0 7 6 1
6 6 0 7 6 1
7 7 0 7 6 0
6 6 0 6 6 0
6 5 0 5 5 0
6 6 0 7 7 0
7 7 0 9 8 1
8 7 1 6 6 0
6 6 0 4 4 0

10 10 0 8 8 0
17 17 0 22 22 1

År
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 80(153)

27 26 1 27 26 1
22 22 0 25 25 0
23 23 0 22 22 0
20 19 0 21 20 1
17 16 1 22 22 0
22 22 0 17 16 0
18 18 0 16 15 1
15 15 0 14 13 0
12 11 0 12 11 1
13 13 0 12 11 0
15 14 1 11 10 1
13 12 1 10 10 0
13 11 1 9 8 1
14 13 1 10 9 1
9 9 1 9 8 1

12 11 1 12 11 1
10 10 1 12 11 0
11 9 2 7 6 1
11 10 1 6 5 0
12 12 0 7 6 0
10 9 1 9 8 0
8 7 0 6 6 0

10 8 2 8 7 1
8 7 0 5 4 1
7 7 0 7 7 0
7 7 0 4 4 0
5 4 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
5 4 1 5 5 0
4 4 1 3 3 0
5 5 0 4 4 0
6 5 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0
4 4 0 5 5 0
3 3 0 4 4 0
4 4 1 3 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
5 5 0 3 3 0

År
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 81(153)

3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 5 4 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 1 0
2 2 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

638 608 30 595 567 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 11 11 0

År
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2030
2030

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 82(153)

8 8 0 9 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 0 5 4 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 7 0 7 6 0
6 6 0 7 6 1
6 5 0 7 6 1
7 7 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 6 0 6 6 0
8 7 0 10 9 1
8 7 1 6 6 0
5 5 0 4 3 0

11 11 0 9 9 0
17 17 0 21 20 1
27 26 1 29 28 1
22 22 0 24 23 0
24 24 0 24 24 1
20 19 0 21 20 1
17 17 1 23 23 0
21 21 0 16 16 0
20 19 0 16 15 1
16 15 0 14 13 0
12 12 0 13 12 1
12 12 0 11 11 0
14 13 1 11 10 1
14 13 1 10 10 0
13 12 1 9 8 1
14 13 1 10 9 1
9 8 1 8 7 1

11 10 1 11 11 1
12 11 1 11 10 0
9 8 1 7 6 1

11 10 1 5 5 0
12 12 0 7 7 0
11 10 1 9 8 0
8 8 0 6 6 0
9 7 1 8 7 1
9 9 0 5 4 1

År
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 83(153)

7 6 0 7 7 0
7 7 0 5 5 0
5 4 1 4 4 0
6 5 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
5 4 1 4 4 0
4 4 1 3 3 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 6 5 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
3 3 0 5 4 0
4 3 0 3 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 4 3 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 5 4 0
4 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0

År
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 84(153)

1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

642 612 30 599 571 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 12 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 0 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 1 5 4 1
7 6 1 8 8 1
9 8 1 7 7 1
7 6 0 6 6 0
7 6 0 7 6 1
5 5 0 7 6 1
7 7 0 6 6 0
7 7 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0
6 5 0 6 5 0
8 8 0 8 8 1
8 8 1 7 7 0
5 5 0 4 4 0

11 11 0 9 8 0
19 19 0 22 22 1
25 25 1 27 26 1
22 22 0 25 25 0
25 24 0 23 22 1
21 20 1 23 22 1
17 17 1 23 23 0
22 22 0 17 17 0

År
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 85(153)

19 19 0 16 15 1
17 17 0 14 14 0
12 12 0 13 12 1
13 12 0 12 12 0
13 12 1 11 10 1
13 12 1 10 10 0
14 13 1 8 8 1
14 13 1 10 9 1
9 8 1 8 7 1

10 10 1 11 10 1
11 10 1 10 10 0
10 9 2 6 6 1
10 9 1 6 5 0
13 12 0 6 6 0
11 10 1 9 9 0
9 8 0 7 6 0
9 8 1 9 8 1
8 8 0 5 4 1
8 8 0 7 7 0
6 6 0 5 5 0
5 5 1 5 4 0
6 6 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
5 4 1 4 4 0
4 4 1 3 3 0
6 5 0 5 5 0
6 5 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 5 5 0
4 4 0 4 4 0
5 5 0 4 4 0
3 3 0 5 5 0
4 3 0 4 3 0
3 3 0 2 2 0
3 3 0 5 5 0
5 4 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0

År
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 86(153)

4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

645 615 30 602 574 28
5 5 0 5 4 0
9 8 1 12 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 1 8 8 0
8 8 0 6 5 1
7 6 1 5 5 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 6 1

År
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 87(153)

7 6 0 6 6 0
7 6 0 7 6 1
5 5 0 7 7 1
6 6 0 6 6 0
7 7 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 6 0
7 7 0 8 8 1
9 8 1 6 6 0
6 6 0 4 4 0

11 11 0 9 9 0
17 17 0 22 21 1
28 27 1 29 28 1
21 21 0 24 24 0
25 24 0 24 24 1
21 21 1 22 21 1
18 18 1 25 24 0
22 22 0 17 17 0
20 19 0 16 15 1
16 16 0 14 14 0
13 13 0 13 12 1
13 12 0 12 12 0
14 13 1 12 11 1
12 12 1 10 10 0
13 12 1 9 8 1
15 14 1 10 9 1
9 8 1 8 7 1

10 10 1 11 10 1
10 9 1 10 9 0
9 8 1 6 5 1

11 10 1 5 5 0
11 11 0 7 7 0
11 10 1 9 8 0
9 8 0 7 7 0

10 8 2 9 8 1
9 9 0 5 4 1
7 7 0 7 7 0
7 7 0 5 5 0
5 4 0 5 5 0
6 6 0 5 5 0
6 5 0 5 4 0
5 5 1 5 5 0

År
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 88(153)

4 4 1 3 3 0
6 5 0 4 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
5 5 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 4 1 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
5 4 0 3 3 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
5 5 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 89(153)

1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

649 619 30 605 577 28
5 5 0 5 5 0
9 8 1 12 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 1 8 8 0
9 8 0 6 5 1
7 6 1 5 5 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 6 0 6 6 0
7 6 0 7 6 1
5 5 0 7 7 1
7 7 0 6 6 0
6 6 0 6 5 0
5 5 0 5 4 0
6 6 0 6 5 0
7 7 0 9 8 1
8 7 1 6 6 0
6 6 0 4 4 0

12 12 0 10 10 0
17 17 0 23 23 1
27 26 1 28 28 1
23 23 0 25 25 0
24 23 0 23 23 1
21 21 1 23 22 1
18 18 1 24 23 0
23 23 0 18 18 1
20 19 0 16 16 1
17 17 0 14 14 0
13 13 0 13 12 1
14 13 0 13 12 0
14 13 1 12 11 1
13 12 1 11 10 0

År
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2032
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 90(153)

12 11 1 9 8 1
14 13 1 10 9 1
9 9 1 8 7 1

10 10 1 11 10 1
10 9 1 10 9 0
9 8 1 6 5 1

10 9 1 5 5 0
12 12 0 6 6 0
10 9 1 9 8 0
9 8 0 6 6 0

10 8 2 9 8 1
9 9 0 5 4 1
8 7 0 8 7 0
7 7 0 5 5 0
5 5 1 5 4 0
6 6 0 6 6 0
6 5 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
5 4 1 3 3 0
6 5 0 4 4 0
6 5 0 5 5 0
5 5 0 5 4 0
5 5 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 4 1 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 3 3 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0

År
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 91(153)

2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

651 621 30 610 582 28
6 5 0 5 5 0
9 8 1 12 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 1 8 8 0
9 8 0 6 5 1
7 7 1 5 5 1
7 6 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 7 6 1
5 5 0 7 6 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0

År
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2033
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 92(153)

6 6 0 6 5 0
8 7 0 8 7 1
8 7 1 6 6 0
6 5 0 4 4 0

12 12 0 9 9 0
19 19 0 25 25 1
27 26 1 30 29 1
22 22 0 25 25 0
25 25 0 24 24 1
20 20 1 22 21 1
19 18 1 25 25 0
23 23 0 18 17 0
21 20 0 17 16 1
17 17 0 15 14 0
13 13 0 14 13 1
13 13 0 13 12 0
15 14 1 12 11 1
13 12 1 11 10 0
13 12 1 9 8 1
14 12 1 10 9 1
9 8 1 8 7 1

11 10 1 10 10 1
10 9 1 9 9 0
9 8 1 6 5 1
9 8 1 5 4 0

11 11 0 6 6 0
10 10 1 8 8 0
8 7 0 7 6 0

10 8 2 9 8 1
9 9 0 5 4 1
8 8 0 8 7 0
7 7 0 5 5 0
5 5 1 5 4 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
5 4 1 3 3 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 5 5 0
5 5 0 4 4 0
6 5 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0

År
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 93(153)

4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 3 0 3 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

År
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034
2034

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 94(153)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

656 626 30 615 587 28
6 5 0 5 5 0
9 8 1 12 11 0
8 8 0 9 8 0
7 7 1 8 8 0
9 8 0 6 5 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 6 0 7 6 0
7 6 0 7 6 1
5 5 0 7 6 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
5 5 0 6 5 0
7 7 0 8 7 1
9 8 1 6 6 0
6 5 0 4 4 0

11 11 0 9 9 0
20 20 0 23 22 1
29 28 1 32 32 1
22 22 0 26 26 0
25 24 0 24 23 1
22 21 1 23 22 1
18 17 1 24 24 0
24 23 0 18 18 1
21 20 0 17 16 1
18 17 0 15 15 0
13 13 0 14 13 1
14 13 0 13 13 1
15 14 1 12 11 1
14 13 1 11 11 0
13 12 1 9 9 1
14 13 1 11 10 1
8 8 1 8 7 1

10 10 1 11 10 1
11 10 1 9 9 0
9 8 1 6 5 1

År
2034
2034
2034
2034
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 95(153)

9 8 1 5 4 0
10 10 0 6 5 0
10 9 1 8 7 0
8 8 0 6 6 0
9 8 1 9 8 1
9 9 0 5 4 1
8 8 0 8 8 0
8 8 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
5 5 1 5 5 0
5 4 1 4 3 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 2 0 4 4 0
4 3 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
3 3 0 5 5 0
5 4 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
3 3 0 2 2 0
2 2 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0

År
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 96(153)

1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

661 631 30 619 590 29
6 5 0 5 5 0
9 8 1 12 12 0
8 8 0 9 8 0
7 7 1 8 8 0
9 8 0 6 5 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 7 0 7 6 0
7 6 0 7 6 1
5 5 0 7 6 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 6 0
7 7 0 8 7 1
8 8 1 6 6 0
6 6 0 4 3 0

11 11 0 9 9 0
18 18 0 22 21 1

År
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 97(153)

30 29 1 30 29 1
24 23 0 28 27 0
25 24 0 25 24 1
21 20 1 22 21 1
19 18 1 25 24 0
23 22 0 18 17 0
21 21 0 18 17 1
18 17 0 15 15 0
14 14 0 14 13 1
14 13 0 13 13 1
15 14 1 13 12 1
14 13 1 11 11 0
14 12 1 9 9 1
14 13 1 11 10 1
9 8 1 9 8 1

10 9 1 11 10 1
10 9 1 10 9 0
10 8 1 6 5 1
9 9 1 5 4 0

10 10 0 6 5 0
9 8 1 7 7 0
8 7 0 6 6 0

10 8 2 8 7 1
8 8 0 5 4 1
8 8 0 8 7 0
8 8 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
7 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
5 4 1 4 3 0
6 6 0 5 5 0
7 6 0 6 6 0
6 6 0 5 4 0
6 5 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
3 3 0 4 4 0
5 4 0 4 3 0

År
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 98(153)

3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
3 2 0 2 2 0
3 3 0 4 3 0
2 2 0 4 4 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

664 633 31 621 592 29
6 6 0 5 5 0
9 9 1 12 12 0

År
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2037
2037

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 99(153)

9 8 0 9 8 0
8 7 1 8 8 0
9 8 0 6 5 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 8 7 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 6 1
5 5 0 7 7 1
7 6 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 5 0
7 7 0 8 8 1
8 7 1 6 6 0
6 6 0 4 3 0

12 12 0 9 8 0
18 18 0 23 22 1
27 27 1 29 28 1
25 24 0 26 26 0
26 26 0 26 25 1
21 21 1 23 22 1
18 18 1 24 24 0
24 23 0 18 18 1
20 20 0 17 16 1
18 18 0 16 15 1
14 14 0 14 13 1
14 14 0 14 13 1
15 14 1 13 12 1
14 13 1 11 11 0
13 12 1 9 9 1
15 14 1 11 10 1
9 8 1 9 8 1

10 10 1 11 11 1
10 9 1 9 9 0
9 8 1 6 5 1

10 9 1 4 4 0
11 11 0 6 5 0
9 8 1 7 7 0
7 7 0 6 5 0
9 7 1 8 7 1
9 9 0 5 4 1

År
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 100(153)

8 7 0 8 7 0
8 8 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
7 7 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
5 5 1 4 3 0
6 6 0 5 5 0
7 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 6 6 0
4 4 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 3 0 4 3 0
3 3 0 2 2 0
3 3 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 2 1 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
3 2 0 2 2 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
2 2 0 3 3 0
3 2 0 1 1 0
2 1 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0

År
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 101(153)

1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

667 636 31 623 595 29
6 6 0 5 5 0
9 9 1 12 12 0
9 8 0 9 9 0
8 7 1 9 8 0
9 8 0 6 6 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 7 7 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 1
5 5 0 7 7 1
7 7 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 5 0
7 7 0 8 8 1
8 7 1 6 6 0
5 5 0 4 3 0

11 11 0 9 8 0
19 19 0 22 21 1
28 27 1 30 29 1
22 22 0 25 25 0
27 27 0 25 24 1
22 22 1 24 23 1
19 18 1 25 25 0
23 23 0 18 18 1

År
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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21 21 0 17 16 1
17 17 0 15 15 0
14 14 0 15 14 1
14 14 1 14 13 1
16 15 1 13 12 1
14 13 1 11 11 0
14 13 1 10 9 1
15 13 1 11 10 1
9 9 1 9 8 1

10 10 1 11 11 1
10 9 1 10 10 0
9 7 1 6 5 1
9 9 1 5 4 0

11 11 0 5 5 0
9 9 1 7 7 0
7 7 0 6 5 0
8 7 1 8 7 1
8 8 0 4 4 1
8 8 0 7 7 0
7 7 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
7 7 0 6 6 0
7 6 0 6 5 0
6 5 1 6 6 0
5 5 1 4 3 0
7 6 0 5 5 0
6 6 0 7 7 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 3 0 4 3 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 5 5 0
4 4 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0

År
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

671 640 31 625 596 29
6 6 0 5 5 0
9 9 1 12 12 0
9 9 0 9 9 0
8 7 1 9 8 0
9 8 0 6 6 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 8 7 1

År
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 1
5 5 0 7 7 1
7 7 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 5 0
7 7 0 8 7 1
8 7 1 6 6 0
6 5 0 4 4 0

11 11 0 8 8 0
19 19 0 22 21 1
29 28 1 28 27 1
23 23 0 26 25 0
25 25 0 24 23 1
23 22 1 23 22 1
19 19 1 26 25 0
23 23 0 19 18 1
21 20 0 17 16 1
18 18 0 15 15 1
14 13 0 14 13 1
15 14 1 14 14 1
16 15 1 13 12 1
15 14 1 12 11 0
14 13 1 10 9 1
15 14 1 11 10 1
9 8 1 9 8 1

11 10 1 11 11 1
10 9 1 10 10 0
9 8 1 6 5 1
9 8 1 5 4 0

11 11 0 6 5 0
10 9 1 7 7 0
7 7 0 6 5 0
8 7 1 7 7 1
8 8 0 4 4 1
7 7 0 7 7 0
7 7 0 5 5 0
5 5 1 5 5 0
7 7 0 6 6 0
7 6 0 6 6 0
6 6 1 6 6 0

År
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

2022-10-19 105(153)

6 5 1 4 4 0
7 6 0 5 5 0
7 7 1 7 7 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 7 6 0
5 5 0 4 4 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 3 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 4 4 0
3 3 0 5 4 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 1 0
1 1 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0

År
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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1 1 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

674 643 31 627 598 29
6 6 0 5 5 0
9 9 1 12 12 0
9 9 0 9 9 1
8 7 1 9 8 1
9 8 0 6 6 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1
9 8 1 8 7 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 1
6 5 0 8 7 1
7 7 0 6 6 0
6 6 0 6 6 0
5 5 0 5 4 0
6 5 0 6 5 0
7 7 0 8 7 1
8 7 1 6 6 0
6 5 0 4 4 0

11 11 0 9 9 0
18 18 0 21 21 1
29 28 1 28 28 1
23 23 0 25 24 0
25 25 0 24 24 1
21 21 1 22 21 1
20 19 1 25 25 0
24 24 0 19 18 1
21 20 0 18 17 1
18 17 0 15 15 0
14 14 0 14 14 1
14 14 0 14 13 1
16 15 1 13 13 1
15 14 1 12 11 0

År
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2039
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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14 13 1 10 9 1
15 14 2 11 10 1
9 9 1 9 8 1

11 10 1 12 11 1
11 10 1 10 10 0
9 8 1 6 5 1
9 9 1 5 5 0

10 10 0 6 5 0
9 9 1 7 7 0
8 7 0 5 5 0
9 7 1 7 6 1
8 8 0 4 4 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 5 5 0
6 5 1 5 5 0
6 6 0 6 6 0
7 6 0 5 5 0
6 6 1 6 6 0
6 5 1 4 4 0
7 7 0 5 5 0
7 6 0 7 7 0
6 6 0 5 5 0
6 6 0 7 7 0
5 5 0 4 4 0
5 5 0 4 4 0
3 3 0 4 4 0
4 3 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0

År
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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2 2 0 3 3 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

676 644 31 628 599 29
6 6 0 5 5 0

10 9 1 12 12 0
9 9 0 9 9 1
8 7 1 9 8 1
9 9 0 7 6 1
7 7 1 6 5 1
7 7 1 9 8 1

10 8 1 8 7 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 1
5 5 0 8 7 1
7 7 0 6 6 0
7 6 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0

År
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2040
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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6 5 0 6 6 0
7 7 0 8 7 1
8 7 1 6 6 0
6 5 0 4 3 0

11 11 0 9 9 0
18 18 0 22 21 1
27 26 1 28 27 1
23 23 0 25 24 0
26 26 0 24 23 1
21 21 1 23 22 1
19 18 1 25 24 0
25 24 0 19 18 1
21 21 1 18 17 1
18 18 0 16 15 1
14 14 0 14 13 1
15 14 1 14 13 1
16 15 1 13 12 1
15 14 1 12 12 0
14 13 1 10 9 1
16 14 2 12 11 1
10 9 1 9 8 1
11 10 1 12 11 1
11 10 1 10 10 0
10 8 1 6 6 1
9 9 1 5 5 0

11 10 0 6 6 0
9 8 1 7 7 0
8 7 0 6 5 0
9 8 1 7 6 1
8 8 0 4 4 1
7 7 0 7 6 0
6 6 0 4 4 0
5 5 1 5 4 0
7 6 0 6 6 0
6 6 0 6 5 0
6 6 1 6 6 0
6 5 1 4 4 0
7 7 0 6 6 0
7 7 1 7 7 0
6 6 0 5 5 0
7 6 0 7 7 0
5 5 0 5 5 0

År
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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5 5 0 5 5 0
3 3 0 5 4 0
4 4 1 4 3 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 4 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
3 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0
2 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0

År
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041
2041

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

678 647 32 629 600 29
6 6 0 5 5 0

10 9 1 12 12 0
9 9 0 9 9 1
8 7 1 9 8 1
9 9 0 7 6 1
7 7 1 6 5 1
8 7 1 9 8 1

10 8 1 8 7 1
7 7 0 7 6 0
7 7 0 7 7 1
6 5 0 8 7 1
7 7 0 6 6 0
7 6 0 6 6 0
5 5 0 5 5 0
6 5 0 6 6 0
7 7 0 8 8 1
8 7 1 6 6 0
6 5 0 4 3 0

11 11 0 9 8 0
18 18 0 22 21 1
28 27 1 29 28 1
22 22 0 24 24 0
26 25 0 24 23 1
22 21 1 22 21 1
19 18 1 25 24 0
23 23 0 18 18 1
22 21 1 18 17 1
18 18 0 16 15 1
14 14 0 15 14 1
14 14 1 14 13 1
16 15 1 13 12 1
15 14 1 12 11 0
15 13 1 10 10 1
16 14 2 12 11 1
10 9 1 10 9 1
11 11 1 12 11 1
11 10 1 11 10 0
9 8 1 6 6 1

År
2041
2041
2041
2041
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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10 9 1 5 5 0
11 11 0 6 6 0
9 9 1 8 7 0
7 7 0 6 5 0
9 7 1 7 7 1
8 8 0 4 4 1
7 7 0 7 6 0
6 6 0 4 4 0
5 4 1 4 4 0
6 6 0 6 6 0
6 6 0 5 5 0
6 5 1 6 6 0
6 5 1 4 4 0
7 7 0 6 6 0
8 7 1 7 7 0
7 7 0 5 5 0
6 6 0 7 7 0
5 5 0 5 5 0
5 5 0 5 5 0
4 3 0 5 4 0
4 4 1 4 3 0
4 4 0 3 3 0
3 3 0 5 5 0
4 4 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
3 3 0 3 3 0
3 3 0 4 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 4 4 0
4 4 0 3 3 0
3 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 2 2 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0
3 3 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
4 4 0 1 1 0
2 2 0 2 2 0
1 1 0 2 2 0

År
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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2 2 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

680 648 32 631 602 29

År
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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Befolkningsprognos för Tierp, femårsklasser
Prognos i sammandrag: 2022 - 2042

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2021  0-4 630 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021  5-9 683 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 10-14 626 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 15-19 610 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 20-24 570 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 25-29 644 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 30-34 705 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 35-39 629 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 40-44 553 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 45-49 635 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 50-54 707 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 55-59 744 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 60-64 681 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 65-69 628 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 70-74 673 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 75-79 594 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 80-84 323 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 85-89 177 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 90-94 93 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 95-w 12 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 00-w 10 917 10 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022  0-4 639 574 119 112 0 0 51 45 5 50 44 6
2022  5-9 673 667 0 0 0 0 44 39 5 40 35 6
2022 10-14 652 611 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2022 15-19 622 555 0 0 0 0 49 41 8 40 36 4
2022 20-24 566 458 0 0 0 0 96 90 6 100 95 5
2022 25-29 615 573 0 0 1 0 93 90 3 87 81 6
2022 30-34 713 674 0 0 1 0 78 72 6 68 63 5
2022 35-39 670 637 0 0 1 0 57 52 5 45 40 5
2022 40-44 564 579 0 0 1 0 41 37 4 33 29 4
2022 45-49 635 625 0 0 1 1 32 30 2 31 29 2
2022 50-54 685 648 0 0 2 1 30 29 1 28 27 1
2022 55-59 743 734 0 0 4 2 24 22 1 24 24 0
2022 60-64 676 644 0 0 5 3 20 19 1 21 20 0
2022 65-69 653 611 0 0 7 5 20 19 0 16 16 0
2022 70-74 635 622 0 0 11 8 12 12 0 12 12 0
2022 75-79 608 600 0 0 19 13 8 7 0 7 7 0
2022 80-84 364 405 0 0 21 17 3 3 0 3 3 0
2022 85-89 175 238 0 0 21 21 1 1 0 2 2 0
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2022 90-94 88 130 0 0 21 24 1 1 0 1 1 0
2022 95-w 13 49 0 0 6 19 0 0 0 1 1 0
2022 00-w 10 990 10 633 119 112 123 116 694 640 54 641 593 48
2023  0-4 639 567 118 111 0 0 50 45 5 49 44 6
2023  5-9 683 677 0 0 0 0 43 39 5 40 35 5
2023 10-14 649 603 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2023 15-19 648 577 0 0 0 0 49 41 8 40 36 4
2023 20-24 560 463 0 0 0 0 96 90 6 102 97 5
2023 25-29 621 547 0 0 1 0 91 88 3 84 78 6
2023 30-34 715 695 0 0 1 0 77 72 5 68 63 5
2023 35-39 670 654 0 0 1 0 58 54 5 47 42 5
2023 40-44 598 589 0 0 1 0 42 37 4 33 30 4
2023 45-49 612 611 0 0 1 1 32 29 2 30 28 2
2023 50-54 664 661 0 0 2 1 30 29 1 28 27 1
2023 55-59 760 704 0 0 4 2 24 22 1 25 24 0
2023 60-64 658 670 0 0 5 3 21 20 1 21 21 0
2023 65-69 679 617 0 0 7 5 20 19 0 16 16 0
2023 70-74 605 614 0 0 10 8 12 12 0 12 12 0
2023 75-79 628 620 0 0 19 14 8 8 0 7 7 0
2023 80-84 388 401 0 0 23 17 4 4 0 3 3 0
2023 85-89 179 245 0 0 21 21 1 1 0 3 3 0
2023 90-94 86 128 0 0 21 23 1 1 0 1 1 0
2023 95-w 15 51 0 0 7 20 0 0 0 1 1 0
2023 00-w 11 059 10 695 118 111 123 116 695 641 53 642 594 48
2024  0-4 625 573 117 111 0 0 50 45 5 49 44 6
2024  5-9 707 662 0 0 0 0 43 39 5 40 34 5
2024 10-14 646 625 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2024 15-19 647 577 0 0 0 0 50 42 8 41 37 4
2024 20-24 570 478 0 0 0 0 95 89 6 104 99 5
2024 25-29 606 529 0 0 1 0 91 88 3 81 76 6
2024 30-34 729 690 0 0 1 0 77 71 5 67 62 5
2024 35-39 684 676 0 0 1 0 60 55 5 48 43 5
2024 40-44 622 592 0 0 1 0 42 38 4 34 30 4
2024 45-49 595 597 0 0 1 1 31 29 2 30 28 2
2024 50-54 672 675 0 0 2 1 30 29 1 28 27 1
2024 55-59 718 687 0 0 3 2 23 22 1 24 24 0
2024 60-64 701 689 0 0 5 3 21 21 1 22 22 0
2024 65-69 679 631 0 0 7 5 20 19 0 16 16 0
2024 70-74 593 601 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2024 75-79 636 616 0 0 19 13 8 7 0 7 7 0
2024 80-84 401 421 0 0 23 17 4 4 0 3 3 0
2024 85-89 197 262 0 0 23 22 1 1 0 3 3 0
2024 90-94 79 129 0 0 19 23 1 1 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

116(153)

2024 95-w 18 44 0 0 8 17 0 0 0 1 1 0
2024 00-w 11 125 10 754 117 111 123 115 696 643 53 643 595 48
2025  0-4 613 574 116 110 0 0 49 44 5 49 43 6
2025  5-9 707 631 0 0 0 0 43 38 4 40 34 5
2025 10-14 664 651 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2025 15-19 660 598 0 0 0 0 51 43 8 42 38 4
2025 20-24 571 484 0 0 0 0 96 90 6 106 101 5
2025 25-29 603 523 0 0 1 0 90 87 3 80 75 6
2025 30-34 712 675 0 0 1 0 75 69 5 65 61 5
2025 35-39 704 693 0 0 1 0 62 57 4 49 44 5
2025 40-44 641 602 0 0 1 0 42 38 4 34 30 4
2025 45-49 586 599 0 0 1 1 32 29 2 30 28 2
2025 50-54 669 670 0 0 2 1 30 29 1 28 27 1
2025 55-59 711 680 0 0 3 2 23 22 1 24 24 0
2025 60-64 717 718 0 0 5 4 22 21 1 23 22 0
2025 65-69 677 617 0 0 7 4 20 20 0 16 16 0
2025 70-74 603 611 0 0 10 8 12 12 0 12 12 0
2025 75-79 606 588 0 0 18 13 7 7 0 7 7 0
2025 80-84 441 451 0 0 25 18 4 4 0 3 3 0
2025 85-89 200 273 0 0 23 23 1 1 0 3 3 0
2025 90-94 78 128 0 0 18 23 2 2 0 1 1 0
2025 95-w 23 45 0 0 10 17 0 0 0 1 1 0
2025 00-w 11 188 10 812 116 110 124 115 697 644 52 644 597 47
2026  0-4 622 582 117 111 0 0 49 44 5 48 43 5
2026  5-9 678 617 0 0 0 0 42 38 4 39 34 5
2026 10-14 700 665 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2026 15-19 660 602 0 0 0 0 51 43 8 42 38 4
2026 20-24 591 497 0 0 0 0 98 92 6 109 104 5
2026 25-29 595 519 0 0 0 0 90 87 3 80 74 6
2026 30-34 686 645 0 0 1 0 72 67 5 63 58 5
2026 35-39 735 707 0 0 1 0 63 59 4 50 45 5
2026 40-44 651 634 0 0 1 0 43 39 4 35 31 3
2026 45-49 594 606 0 0 1 1 32 29 2 30 28 2
2026 50-54 649 657 0 0 2 1 30 29 1 28 27 1
2026 55-59 699 671 0 0 3 2 23 22 1 24 24 0
2026 60-64 742 727 0 0 5 4 23 22 1 23 23 0
2026 65-69 673 619 0 0 7 4 20 20 0 16 16 0
2026 70-74 606 596 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2026 75-79 587 591 0 0 17 13 7 7 0 7 7 0
2026 80-84 470 479 0 0 26 19 4 4 0 4 4 0
2026 85-89 209 280 0 0 23 24 1 1 0 3 3 0
2026 90-94 79 125 0 0 18 22 2 2 0 1 1 0
2026 95-w 22 45 0 0 10 17 0 0 0 1 1 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

117(153)

2026 00-w 11 249 10 868 117 111 124 115 698 646 52 645 599 47
2027  0-4 621 582 118 112 0 0 49 44 5 48 43 5
2027  5-9 682 619 0 0 0 0 42 37 4 39 34 5
2027 10-14 692 662 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2027 15-19 680 614 0 0 0 0 51 44 8 42 38 4
2027 20-24 600 502 0 0 0 0 99 94 6 111 106 5
2027 25-29 596 524 0 0 0 0 90 87 3 81 75 6
2027 30-34 657 629 0 0 1 0 69 64 5 61 56 5
2027 35-39 744 713 0 0 1 0 64 60 4 51 46 5
2027 40-44 683 663 0 0 1 0 44 40 4 35 32 3
2027 45-49 604 616 0 0 1 1 32 30 2 31 28 2
2027 50-54 647 648 0 0 2 1 30 28 1 27 26 1
2027 55-59 681 653 0 0 3 2 23 22 1 24 23 0
2027 60-64 745 744 0 0 5 4 23 22 1 24 23 0
2027 65-69 671 630 0 0 6 4 20 20 0 16 16 0
2027 70-74 629 585 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2027 75-79 557 567 0 0 16 12 7 7 0 6 6 0
2027 80-84 484 503 0 0 26 20 5 5 0 4 4 0
2027 85-89 237 295 0 0 26 25 1 1 0 3 3 0
2027 90-94 78 126 0 0 18 22 2 2 0 1 1 0
2027 95-w 21 46 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2027 00-w 11 309 10 923 118 112 125 116 699 648 51 647 601 46
2028  0-4 622 583 120 113 0 0 49 44 5 48 43 5
2028  5-9 681 612 0 0 0 0 42 37 4 39 33 5
2028 10-14 700 670 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2028 15-19 678 611 0 0 0 0 52 44 8 43 38 4
2028 20-24 617 518 0 0 0 0 101 95 6 112 108 5
2028 25-29 594 531 0 0 0 0 90 87 3 82 77 6
2028 30-34 654 602 0 0 1 0 68 63 5 59 54 5
2028 35-39 748 728 0 0 1 0 64 60 4 51 46 5
2028 40-44 690 680 0 0 1 0 45 41 4 36 33 3
2028 45-49 633 625 0 0 1 1 32 30 2 31 29 2
2028 50-54 627 634 0 0 2 1 29 28 1 27 26 1
2028 55-59 664 664 0 0 3 2 23 21 1 24 23 0
2028 60-64 760 719 0 0 5 3 23 22 1 24 23 0
2028 65-69 658 655 0 0 6 5 21 20 0 17 16 0
2028 70-74 653 591 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2028 75-79 534 561 0 0 15 12 7 7 0 6 6 0
2028 80-84 501 520 0 0 27 21 5 5 0 4 4 0
2028 85-89 254 294 0 0 27 25 2 2 0 3 3 0
2028 90-94 81 132 0 0 18 22 2 2 0 1 1 0
2028 95-w 20 47 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2028 00-w 11 369 10 977 120 113 126 117 701 650 52 650 603 47

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

118(153)

2029  0-4 625 586 121 114 0 0 49 44 5 48 43 6
2029  5-9 669 615 0 0 0 0 41 37 4 38 33 5
2029 10-14 717 657 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2029 15-19 677 627 0 0 0 0 52 44 8 43 39 4
2029 20-24 623 522 0 0 0 0 103 97 6 114 109 5
2029 25-29 594 544 0 0 0 0 90 87 3 84 78 6
2029 30-34 644 584 0 0 1 0 68 63 5 57 52 5
2029 35-39 754 723 0 0 1 0 64 59 4 50 45 5
2029 40-44 704 702 0 0 1 0 46 42 4 37 34 4
2029 45-49 652 629 0 0 1 1 33 31 2 31 29 2
2029 50-54 612 621 0 0 2 1 29 28 1 27 25 1
2029 55-59 672 677 0 0 3 2 23 22 1 24 24 0
2029 60-64 723 703 0 0 5 3 23 22 1 23 23 0
2029 65-69 698 674 0 0 6 5 21 21 0 17 17 0
2029 70-74 654 603 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2029 75-79 526 550 0 0 14 11 7 7 0 6 6 0
2029 80-84 508 517 0 0 27 20 5 5 0 4 4 0
2029 85-89 265 311 0 0 28 25 2 2 0 3 3 0
2029 90-94 91 142 0 0 20 24 2 2 0 1 1 0
2029 95-w 19 45 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2029 00-w 11 429 11 033 121 114 127 117 705 652 52 654 606 47
2030  0-4 632 592 122 115 0 0 50 44 5 49 43 6
2030  5-9 659 615 0 0 0 0 41 37 5 38 33 6
2030 10-14 716 632 0 0 0 0 35 30 5 32 28 4
2030 15-19 691 647 0 0 0 0 52 44 8 43 38 4
2030 20-24 635 536 0 0 0 0 105 99 6 116 111 5
2030 25-29 597 553 0 0 0 0 91 88 3 86 80 6
2030 30-34 639 577 0 0 1 0 68 62 6 56 52 5
2030 35-39 738 707 0 0 1 0 63 58 5 49 44 5
2030 40-44 725 721 0 0 1 0 48 43 4 39 35 4
2030 45-49 669 638 0 0 1 1 33 31 2 31 29 2
2030 50-54 606 625 0 0 2 1 29 28 1 27 26 1
2030 55-59 669 673 0 0 3 2 23 22 1 24 24 0
2030 60-64 715 696 0 0 5 3 23 22 1 23 23 0
2030 65-69 716 702 0 0 6 5 22 22 0 18 17 0
2030 70-74 653 592 0 0 10 7 12 12 0 12 12 0
2030 75-79 535 559 0 0 14 11 7 7 0 6 6 0
2030 80-84 486 495 0 0 25 19 5 5 0 4 4 0
2030 85-89 294 336 0 0 31 27 2 2 0 4 4 0
2030 90-94 94 149 0 0 20 25 2 2 0 1 1 0
2030 95-w 21 46 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2030 00-w 11 489 11 089 122 115 129 118 709 655 53 658 609 48
2031  0-4 636 596 122 115 0 0 50 45 5 49 44 6

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

119(153)

2031  5-9 664 620 0 0 0 0 41 36 5 38 33 6
2031 10-14 692 620 0 0 0 0 35 29 5 32 28 4
2031 15-19 719 658 0 0 0 0 52 44 8 43 39 4
2031 20-24 636 538 0 0 0 0 106 99 6 117 112 5
2031 25-29 613 568 0 0 0 0 93 90 3 88 82 6
2031 30-34 635 574 0 0 1 0 67 62 6 56 51 5
2031 35-39 713 679 0 0 1 0 61 56 5 47 42 5
2031 40-44 752 736 0 0 1 0 49 44 5 39 36 4
2031 45-49 681 667 0 0 1 1 34 32 2 32 30 2
2031 50-54 613 631 0 0 1 1 29 28 1 27 26 1
2031 55-59 651 661 0 0 3 2 23 21 1 24 23 0
2031 60-64 705 689 0 0 5 3 23 22 1 23 23 0
2031 65-69 742 713 0 0 6 5 23 22 0 18 18 0
2031 70-74 651 594 0 0 9 7 12 12 0 12 12 0
2031 75-79 540 547 0 0 14 11 7 7 0 6 6 0
2031 80-84 472 498 0 0 24 19 4 4 0 4 4 0
2031 85-89 313 358 0 0 33 28 2 2 0 4 4 0
2031 90-94 99 152 0 0 21 25 2 2 0 1 1 0
2031 95-w 21 45 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2031 00-w 11 548 11 144 122 115 130 120 712 658 54 661 612 49
2032  0-4 640 600 122 115 0 0 50 45 6 50 44 6
2032  5-9 663 620 0 0 0 0 41 36 5 38 33 6
2032 10-14 696 621 0 0 0 0 35 29 5 32 27 4
2032 15-19 714 656 0 0 0 0 52 44 8 43 38 4
2032 20-24 649 546 0 0 0 0 106 100 6 119 113 5
2032 25-29 623 576 0 0 1 0 94 91 3 89 83 6
2032 30-34 637 579 0 0 1 0 68 62 6 57 52 5
2032 35-39 685 660 0 0 1 0 59 54 5 46 41 5
2032 40-44 763 744 0 0 1 0 50 45 5 40 36 4
2032 45-49 709 694 0 0 1 1 34 32 2 33 31 2
2032 50-54 623 640 0 0 1 1 30 28 1 27 26 1
2032 55-59 649 652 0 0 3 2 22 21 1 23 23 0
2032 60-64 689 673 0 0 4 3 22 22 1 23 23 0
2032 65-69 747 730 0 0 6 5 23 23 0 19 18 0
2032 70-74 651 604 0 0 9 7 12 12 0 12 12 0
2032 75-79 560 539 0 0 14 10 7 7 0 6 6 0
2032 80-84 450 480 0 0 23 18 4 4 0 4 4 0
2032 85-89 325 377 0 0 33 29 2 2 0 4 4 0
2032 90-94 113 161 0 0 24 27 2 2 0 1 1 0
2032 95-w 20 46 0 0 9 17 0 0 0 1 1 0
2032 00-w 11 606 11 199 122 115 131 121 716 661 56 665 615 50
2033  0-4 643 602 122 115 0 0 51 45 6 50 44 6
2033  5-9 665 621 0 0 0 0 41 36 5 38 33 6

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

120(153)

2033 10-14 694 615 0 0 0 0 34 29 6 31 27 4
2033 15-19 720 660 0 0 0 0 53 44 9 43 38 5
2033 20-24 650 547 0 0 0 0 107 100 6 119 114 5
2033 25-29 637 588 0 0 1 0 96 93 3 91 84 6
2033 30-34 637 588 0 0 1 0 68 62 6 58 53 5
2033 35-39 678 634 0 0 1 0 57 53 5 45 39 5
2033 40-44 767 756 0 0 1 0 50 46 5 40 36 4
2033 45-49 721 713 0 0 1 1 36 33 2 34 31 2
2033 50-54 647 649 0 0 2 1 30 28 1 28 26 1
2033 55-59 631 640 0 0 2 2 22 21 1 23 23 0
2033 60-64 675 682 0 0 4 3 22 21 1 23 23 0
2033 65-69 761 709 0 0 6 5 24 23 0 19 18 0
2033 70-74 642 627 0 0 9 7 13 13 0 12 12 0
2033 75-79 581 544 0 0 14 10 7 7 0 6 6 0
2033 80-84 435 476 0 0 21 18 4 4 0 4 4 0
2033 85-89 337 388 0 0 34 30 2 2 0 4 4 0
2033 90-94 122 162 0 0 25 27 3 3 0 1 1 0
2033 95-w 21 49 0 0 9 18 0 0 0 1 1 0
2033 00-w 11 664 11 252 122 115 132 122 720 663 57 669 618 51
2034  0-4 646 605 123 116 0 0 51 45 6 50 44 6
2034  5-9 669 625 0 0 0 0 42 37 5 39 33 6
2034 10-14 684 617 0 0 0 0 34 29 6 31 27 4
2034 15-19 731 648 0 0 0 0 53 44 9 43 38 5
2034 20-24 651 555 0 0 0 0 107 101 7 120 114 5
2034 25-29 644 596 0 0 1 0 97 94 3 92 86 6
2034 30-34 637 600 0 0 1 0 68 62 6 59 54 5
2034 35-39 668 616 0 0 1 0 57 52 5 44 38 5
2034 40-44 771 751 0 0 1 0 50 45 5 40 36 4
2034 45-49 737 736 0 0 1 1 36 34 2 35 32 2
2034 50-54 665 653 0 0 2 1 30 29 2 28 26 2
2034 55-59 619 628 0 0 2 2 22 21 1 23 22 0
2034 60-64 683 695 0 0 4 3 23 22 1 23 23 0
2034 65-69 729 694 0 0 6 4 23 23 0 18 18 0
2034 70-74 681 647 0 0 9 7 13 13 0 12 12 0
2034 75-79 583 555 0 0 14 10 7 7 0 6 6 0
2034 80-84 430 467 0 0 21 17 4 4 0 4 4 0
2034 85-89 342 387 0 0 35 30 2 2 0 4 4 0
2034 90-94 128 174 0 0 26 28 3 3 0 1 1 0
2034 95-w 24 52 0 0 10 18 0 0 0 1 1 0
2034 00-w 11 722 11 303 123 116 133 123 724 666 58 673 620 53
2035  0-4 648 607 124 117 0 0 51 45 6 50 44 6
2035  5-9 676 631 0 0 0 0 42 37 5 39 33 6
2035 10-14 675 616 0 0 0 0 34 29 6 31 27 4

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

121(153)

2035 15-19 730 631 0 0 0 0 53 44 9 43 38 5
2035 20-24 658 565 0 0 0 0 107 100 7 119 114 6
2035 25-29 657 609 0 0 1 0 99 96 4 94 87 7
2035 30-34 641 611 0 0 1 0 69 63 6 60 55 5
2035 35-39 664 609 0 0 1 0 57 52 5 44 38 6
2035 40-44 754 735 0 0 1 0 49 44 5 39 35 4
2035 45-49 758 756 0 0 1 1 38 35 2 36 33 2
2035 50-54 680 662 0 0 2 1 31 29 2 28 26 2
2035 55-59 614 630 0 0 2 2 22 21 1 23 22 0
2035 60-64 681 691 0 0 4 3 23 22 1 23 23 0
2035 65-69 721 688 0 0 6 4 23 22 0 18 18 0
2035 70-74 700 673 0 0 9 7 14 14 0 13 13 0
2035 75-79 584 547 0 0 14 10 7 7 0 6 6 0
2035 80-84 440 475 0 0 21 17 4 4 0 4 4 0
2035 85-89 329 371 0 0 33 29 2 2 0 4 4 0
2035 90-94 143 190 0 0 29 30 3 3 0 1 1 0
2035 95-w 25 55 0 0 11 19 0 0 0 1 1 0
2035 00-w 11 778 11 354 124 117 135 124 729 669 60 677 623 54
2036  0-4 652 611 125 118 0 0 51 45 6 51 44 6
2036  5-9 681 636 0 0 0 0 42 37 5 39 33 6
2036 10-14 680 620 0 0 0 0 34 28 6 31 27 4
2036 15-19 711 622 0 0 0 0 52 43 9 43 38 5
2036 20-24 675 568 0 0 0 0 108 101 7 120 114 6
2036 25-29 661 613 0 0 1 0 100 96 4 94 88 7
2036 30-34 655 627 0 0 1 0 70 64 6 62 56 5
2036 35-39 661 607 0 0 1 0 57 51 5 43 38 6
2036 40-44 730 707 0 0 1 0 48 43 5 38 34 4
2036 45-49 785 772 0 0 1 1 38 36 3 37 34 3
2036 50-54 693 689 0 0 2 1 31 30 2 29 27 2
2036 55-59 620 636 0 0 2 1 22 21 1 23 22 0
2036 60-64 665 680 0 0 4 3 22 21 1 23 22 0
2036 65-69 711 681 0 0 6 4 23 22 0 18 18 0
2036 70-74 726 685 0 0 9 7 14 14 0 13 13 0
2036 75-79 583 550 0 0 14 10 7 7 0 6 6 0
2036 80-84 445 467 0 0 20 17 4 4 0 4 4 0
2036 85-89 321 376 0 0 32 29 2 2 0 4 4 0
2036 90-94 153 202 0 0 31 32 3 3 0 2 2 0
2036 95-w 27 56 0 0 11 20 0 0 0 1 1 0
2036 00-w 11 835 11 405 125 118 135 125 731 671 60 679 625 54
2037  0-4 656 615 126 120 0 0 52 46 6 51 45 6
2037  5-9 685 640 0 0 0 0 42 37 5 40 33 6
2037 10-14 679 620 0 0 0 0 34 28 6 31 27 4
2037 15-19 713 621 0 0 0 0 52 43 9 42 38 5

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

122(153)

2037 20-24 671 564 0 0 0 0 108 101 7 120 114 6
2037 25-29 670 620 0 0 1 0 100 97 4 95 88 7
2037 30-34 666 637 0 0 1 0 71 65 6 63 57 6
2037 35-39 665 613 0 0 1 0 57 52 5 44 38 6
2037 40-44 703 687 0 0 1 0 46 41 5 37 33 4
2037 45-49 797 782 0 0 1 1 39 37 3 37 35 3
2037 50-54 718 715 0 0 2 1 32 30 2 29 28 2
2037 55-59 629 645 0 0 2 1 22 21 1 23 23 0
2037 60-64 663 671 0 0 4 3 22 21 1 23 22 0
2037 65-69 698 668 0 0 5 4 23 22 0 18 18 0
2037 70-74 732 702 0 0 9 7 15 14 0 14 14 0
2037 75-79 584 559 0 0 13 10 7 7 0 6 6 0
2037 80-84 463 461 0 0 21 16 4 4 0 4 4 0
2037 85-89 308 364 0 0 30 27 2 2 0 4 4 0
2037 90-94 160 214 0 0 32 34 3 3 0 2 2 0
2037 95-w 31 60 0 0 13 21 0 0 0 1 1 0
2037 00-w 11 891 11 457 126 120 136 126 733 673 60 682 627 54
2038  0-4 662 621 128 121 0 0 52 46 6 51 45 6
2038  5-9 688 643 0 0 0 0 43 37 5 40 34 6
2038 10-14 681 622 0 0 0 0 34 28 6 31 27 4
2038 15-19 711 617 0 0 0 0 52 42 9 42 37 5
2038 20-24 672 566 0 0 0 0 107 101 7 120 114 6
2038 25-29 671 621 0 0 1 0 101 97 4 95 89 7
2038 30-34 679 647 0 0 1 0 72 66 6 63 58 6
2038 35-39 666 622 0 0 1 0 57 52 5 45 39 6
2038 40-44 694 662 0 0 1 0 45 40 5 36 31 4
2038 45-49 801 792 0 0 1 1 39 37 3 37 35 3
2038 50-54 732 735 0 0 2 1 33 31 2 30 28 2
2038 55-59 651 654 0 0 2 1 23 21 1 23 23 0
2038 60-64 647 659 0 0 4 3 22 21 1 22 22 0
2038 65-69 686 676 0 0 5 4 23 22 0 18 18 0
2038 70-74 745 685 0 0 9 7 15 14 0 14 14 0
2038 75-79 580 580 0 0 13 10 8 8 0 7 7 0
2038 80-84 481 467 0 0 21 16 4 4 0 4 4 0
2038 85-89 300 362 0 0 29 27 2 2 0 4 4 0
2038 90-94 166 219 0 0 33 35 4 4 0 2 2 0
2038 95-w 33 61 0 0 14 21 0 0 0 1 1 0
2038 00-w 11 947 11 509 128 121 137 127 735 674 61 684 629 55
2039  0-4 669 627 129 122 0 0 52 46 6 52 45 6
2039  5-9 691 646 0 0 0 0 43 38 5 40 34 6
2039 10-14 685 625 0 0 0 0 34 28 6 31 27 4
2039 15-19 702 617 0 0 0 0 51 42 9 42 37 5
2039 20-24 676 559 0 0 0 0 107 100 7 119 113 6

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

123(153)

2039 25-29 673 626 0 0 1 0 101 97 4 95 89 7
2039 30-34 687 657 0 0 1 0 73 67 6 64 59 6
2039 35-39 665 634 0 0 1 0 57 52 5 45 40 6
2039 40-44 685 643 0 0 1 0 45 40 5 35 31 4
2039 45-49 803 788 0 0 1 1 39 37 3 37 35 3
2039 50-54 749 758 0 0 2 1 34 32 2 31 29 2
2039 55-59 667 658 0 0 2 1 23 21 1 23 23 0
2039 60-64 635 647 0 0 4 3 22 21 1 22 22 0
2039 65-69 695 688 0 0 5 4 23 22 0 18 18 0
2039 70-74 717 671 0 0 9 7 14 14 0 13 13 0
2039 75-79 615 600 0 0 13 10 8 8 0 7 7 0
2039 80-84 484 477 0 0 21 16 5 5 0 4 4 0
2039 85-89 300 357 0 0 28 26 2 2 0 4 4 0
2039 90-94 168 219 0 0 34 35 4 4 0 2 2 0
2039 95-w 35 66 0 0 15 23 0 0 0 1 1 0
2039 00-w 12 002 11 562 129 122 137 128 737 676 61 685 630 55
2040  0-4 676 633 131 124 0 0 53 47 6 52 46 6
2040  5-9 693 648 0 0 0 0 43 38 5 40 34 6
2040 10-14 691 631 0 0 0 0 35 29 6 32 27 4
2040 15-19 696 617 0 0 0 0 51 42 9 42 37 5
2040 20-24 674 553 0 0 0 0 106 99 7 119 113 6
2040 25-29 675 627 0 0 1 0 101 97 4 95 89 7
2040 30-34 700 669 0 0 1 0 74 68 6 65 60 6
2040 35-39 669 645 0 0 1 0 58 52 5 46 40 6
2040 40-44 680 636 0 0 1 0 44 39 5 34 30 4
2040 45-49 786 770 0 0 1 1 38 36 3 36 34 3
2040 50-54 771 779 0 0 2 1 35 33 2 32 30 2
2040 55-59 681 666 0 0 2 1 23 22 1 23 23 0
2040 60-64 631 650 0 0 3 2 22 21 1 22 22 0
2040 65-69 693 685 0 0 5 4 23 22 0 18 18 0
2040 70-74 710 665 0 0 8 6 14 14 0 13 13 0
2040 75-79 635 625 0 0 13 10 8 8 0 7 7 0
2040 80-84 486 471 0 0 21 16 5 5 0 4 4 0
2040 85-89 308 364 0 0 28 26 2 2 0 4 4 0
2040 90-94 163 211 0 0 33 33 4 4 0 2 2 0
2040 95-w 40 73 0 0 16 25 0 0 0 1 1 0
2040 00-w 12 059 11 617 131 124 137 128 738 678 61 687 632 55
2041  0-4 682 639 132 125 0 0 53 47 6 52 46 6
2041  5-9 696 651 0 0 0 0 43 38 5 40 34 6
2041 10-14 696 636 0 0 0 0 35 29 6 32 27 4
2041 15-19 698 618 0 0 0 0 51 42 9 41 37 5
2041 20-24 662 546 0 0 0 0 105 98 7 118 112 6
2041 25-29 684 631 0 0 1 0 101 98 4 96 89 7

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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2041 30-34 704 674 0 0 1 0 75 68 6 66 60 6
2041 35-39 683 660 0 0 1 0 58 53 5 47 41 6
2041 40-44 678 634 0 0 1 0 44 39 5 34 30 4
2041 45-49 762 743 0 0 1 1 37 34 3 35 33 3
2041 50-54 797 796 0 0 2 1 36 34 2 32 31 2
2041 55-59 694 691 0 0 2 1 24 22 1 24 24 0
2041 60-64 637 656 0 0 3 2 22 21 1 22 22 0
2041 65-69 679 674 0 0 5 4 23 22 0 18 17 0
2041 70-74 701 659 0 0 8 6 14 14 0 13 13 0
2041 75-79 658 637 0 0 14 11 9 8 0 7 7 0
2041 80-84 486 475 0 0 21 15 5 5 0 4 4 0
2041 85-89 314 360 0 0 28 25 2 2 0 4 4 0
2041 90-94 160 215 0 0 32 33 4 4 0 2 2 0
2041 95-w 42 77 0 0 18 26 0 0 0 1 1 0
2041 00-w 12 116 11 673 132 125 137 128 740 679 61 688 633 55
2042  0-4 689 646 133 126 0 0 54 48 6 53 46 6
2042  5-9 701 656 0 0 0 0 43 38 5 40 34 6
2042 10-14 700 639 0 0 0 0 35 29 6 32 27 4
2042 15-19 697 618 0 0 0 0 51 42 9 41 37 5
2042 20-24 661 545 0 0 0 0 105 98 7 117 111 6
2042 25-29 682 629 0 0 1 0 101 98 4 96 89 7
2042 30-34 711 680 0 0 1 0 75 69 6 66 60 6
2042 35-39 694 670 0 0 1 0 59 54 5 48 42 6
2042 40-44 682 640 0 0 1 0 45 40 5 35 30 4
2042 45-49 735 721 0 0 1 1 36 33 3 34 31 3
2042 50-54 810 806 0 0 2 1 36 35 2 33 31 2
2042 55-59 717 715 0 0 2 2 24 23 1 24 24 0
2042 60-64 646 665 0 0 3 2 22 21 1 22 22 0
2042 65-69 676 665 0 0 5 4 22 22 0 18 17 0
2042 70-74 690 648 0 0 8 6 14 14 0 13 13 0
2042 75-79 666 653 0 0 14 11 9 9 0 7 7 0
2042 80-84 490 484 0 0 20 16 5 5 0 4 4 0
2042 85-89 327 357 0 0 29 25 2 2 0 4 4 0
2042 90-94 155 210 0 0 31 32 4 4 0 2 2 0
2042 95-w 44 82 0 0 19 28 0 0 0 1 1 0
2042 00-w 12 174 11 729 133 126 137 128 741 681 61 689 634 55

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
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Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

38 37 2 37 35 2
37 34 3 37 34 4
27 26 1 30 27 2
43 42 1 43 41 2
98 96 2 103 101 2
82 80 2 72 69 3
72 66 6 56 52 4
50 47 4 38 37 2
33 31 2 28 26 2
26 24 2 22 22 0
29 27 1 24 23 1
22 21 1 21 20 1
16 15 1 18 17 1
14 13 1 15 14 1
11 11 0 12 12 0
11 10 0 7 7 1
5 5 0 5 5 0
1 1 0 2 2 0
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2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

617 588 29 572 545 27
39 37 2 37 35 2
38 35 3 38 34 4
28 26 1 29 27 2
47 46 1 45 43 2
96 93 2 104 102 2
83 81 2 69 66 3
71 66 6 58 54 4
50 47 4 39 37 2
36 33 3 29 26 2
25 23 2 21 21 0
28 26 1 24 23 1
22 22 1 20 19 1
15 14 1 19 18 0
14 13 1 16 15 1
11 10 0 12 12 0
11 10 0 8 7 1
6 5 0 4 4 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

620 590 30 575 548 27
38 36 2 38 36 2
39 35 3 37 34 4
27 26 1 30 28 2
45 44 1 43 42 2
99 97 2 108 106 2
82 80 2 67 64 3
73 67 6 58 53 4
51 47 4 40 38 2
37 34 3 29 27 2
24 23 1 21 20 0
28 27 1 25 24 1
21 20 1 20 19 1
16 15 1 19 19 1
14 13 1 16 15 1
10 10 0 12 12 0
11 10 0 8 7 1
6 5 0 5 5 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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0 0 0 0 0 0
624 595 30 579 551 28
37 35 2 38 36 2
39 36 3 35 32 3
28 27 1 32 30 2
46 45 1 45 44 2
99 97 2 109 106 2
82 80 2 66 63 3
71 65 6 56 52 4
53 49 4 41 39 2
38 35 3 30 27 2
24 22 1 21 21 0
28 26 2 25 24 1
21 20 1 19 19 0
17 16 1 20 19 1
14 13 1 15 14 1
10 10 0 12 12 0
10 10 0 7 7 1
6 6 0 5 5 0
1 1 0 2 2 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

627 597 30 580 553 27
38 36 2 38 36 2
37 34 3 34 31 3
30 29 1 32 30 2
46 45 1 46 44 2
103 101 2 112 109 3
80 78 2 66 63 3
68 62 5 54 50 4
55 51 4 42 40 2
39 36 3 31 29 2
24 23 1 21 21 0
27 26 1 24 24 1
21 20 1 19 19 0
17 16 1 20 19 1
14 13 1 16 15 1
11 10 0 12 12 0
10 10 0 7 7 1
7 6 0 5 5 0
1 1 0 3 3 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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629 599 30 584 557 28
37 36 2 38 36 2
38 34 3 34 31 3
30 29 1 32 30 2
48 47 1 48 47 2
104 102 2 113 110 3
79 78 2 66 64 3
66 61 5 52 48 4
56 52 4 42 40 2
41 38 3 33 30 3
24 23 1 22 21 0
27 26 1 24 23 1
20 19 1 19 18 1
17 16 1 21 20 1
14 13 1 16 15 1
11 11 0 12 11 0
9 9 0 7 7 1
7 7 0 6 6 0
1 1 0 3 3 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

632 602 30 588 561 28
38 36 2 38 36 2
37 34 3 34 31 3
30 29 1 32 30 2
48 47 1 47 45 2
108 105 2 117 115 3
79 77 2 68 65 3
65 60 5 50 46 4
56 52 4 43 41 2
41 38 3 33 31 3
26 24 1 22 22 0
26 25 1 24 23 1
20 19 1 19 18 0
18 17 1 20 19 1
14 13 1 17 16 1
11 11 0 12 12 0
9 9 0 7 6 1
7 7 0 6 6 0
1 1 0 3 3 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

635 605 30 592 564 28

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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38 36 2 39 36 2
37 34 3 34 31 3
30 29 1 32 29 2
48 47 1 49 47 2
109 106 2 118 115 3
81 79 2 69 66 3
64 59 5 49 45 4
57 52 4 42 40 2
42 39 3 34 32 3
27 25 2 22 22 0
26 24 1 23 22 1
20 19 1 19 19 0
17 16 1 19 19 1
14 13 1 17 16 1
11 11 0 12 12 0
9 9 0 7 6 1
7 7 0 6 6 0
1 1 0 3 3 0
1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

638 608 30 595 567 28
38 36 2 39 37 2
36 33 3 34 31 3
31 29 1 31 28 2
48 47 1 49 47 2
111 108 2 121 118 3
81 79 2 70 67 3
64 59 5 48 45 4
55 51 4 41 39 2
43 40 3 35 33 3
27 26 2 22 22 0
25 24 1 23 22 1
20 19 1 19 19 0
16 16 1 19 19 1
15 14 1 18 17 1
11 11 0 12 11 0
9 9 0 7 6 1
7 7 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

642 612 30 599 571 28
38 37 2 39 37 2

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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36 33 3 35 31 3
30 28 1 30 28 2
51 50 1 50 48 2
111 108 2 121 118 3
83 81 2 72 69 3
63 58 5 48 44 3
53 49 4 39 37 2
45 41 3 36 33 3
28 26 2 23 23 1
26 24 1 23 22 1
19 18 1 19 18 1
16 15 1 19 18 1
15 14 1 18 17 1
11 11 0 12 12 0
9 9 0 7 6 1
7 6 0 6 6 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

645 615 30 602 574 28
39 37 2 39 37 2
36 33 3 35 31 3
30 28 1 30 28 2
50 49 1 50 48 2
113 111 2 123 120 3
84 82 2 73 70 3
64 59 5 48 45 4
51 47 4 38 36 2
46 42 3 36 34 3
29 27 2 24 24 1
26 25 1 24 23 1
19 18 1 18 18 1
16 15 1 18 18 1
16 14 1 18 17 1
11 11 0 12 12 0
10 9 0 7 6 1
6 6 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

649 619 30 605 577 28
39 37 2 40 37 2
36 33 3 35 31 3

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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29 28 1 30 28 2
50 49 1 52 50 2
113 111 2 123 120 3
86 84 2 75 72 3
63 58 5 49 46 4
51 47 4 37 35 2
46 42 3 37 34 3
29 27 2 25 25 1
27 26 1 24 23 1
19 18 1 18 18 0
15 15 1 19 18 1
16 15 1 18 17 1
11 11 0 12 12 0
10 9 0 7 6 1
6 6 0 5 5 0
2 2 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

651 621 30 610 582 28
39 37 2 40 38 2
37 34 3 35 31 3
29 28 1 30 28 2
52 51 1 52 50 2
113 111 2 126 123 3
87 85 2 76 72 3
64 58 5 50 47 4
50 47 4 36 34 2
46 42 3 37 34 3
30 28 2 26 25 1
28 26 2 24 23 1
18 17 1 18 17 0
16 15 1 19 19 1
15 14 1 17 16 1
12 11 0 13 12 0
10 10 0 7 6 1
6 6 0 5 5 0
2 2 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

656 626 30 615 587 28
39 37 2 40 38 2
37 34 3 35 32 3
29 28 1 30 28 2

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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52 51 1 49 47 2
115 113 2 129 126 3
89 87 2 77 74 3
64 59 5 51 47 4
50 46 4 36 34 2
45 41 3 36 33 3
31 29 2 27 26 1
28 27 2 24 23 1
18 17 1 18 18 0
16 15 1 19 18 1
15 14 1 17 16 1
12 12 0 13 13 0
10 10 0 7 6 1
6 6 0 5 5 0
2 2 0 4 4 0
2 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0

661 631 30 619 590 29
39 37 2 40 38 2
37 34 3 36 32 4
29 28 1 30 28 2
50 49 1 48 47 2
118 116 3 129 126 3
89 87 2 78 74 3
66 60 5 52 49 4
49 46 4 36 34 2
43 40 3 34 32 3
32 30 2 27 27 1
29 27 2 25 24 1
18 18 1 18 18 0
15 14 1 19 18 1
15 14 1 17 16 1
13 12 0 14 13 0
10 9 0 7 6 1
6 6 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0

664 633 31 621 592 29
40 38 2 40 38 2
38 34 3 36 32 4
29 28 1 30 28 2
51 50 1 49 47 2

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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117 115 2 128 125 3
90 88 2 79 75 3
67 61 5 53 49 4
50 46 4 36 34 2
42 39 3 34 31 3
32 30 2 28 27 1
30 28 2 26 25 1
19 18 1 18 18 0
15 14 1 18 18 1
14 13 1 17 16 1
13 12 0 14 14 0
10 9 0 7 6 1
7 6 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0

667 636 31 623 595 29
40 38 2 41 39 2
38 35 3 36 32 4
29 28 1 30 28 2
51 50 1 48 46 2
118 115 3 128 126 3
90 88 2 79 75 3
68 62 5 54 50 4
50 46 4 37 35 2
41 38 3 32 30 3
32 30 2 28 27 1
31 29 2 27 26 1
19 18 1 19 18 0
15 14 1 18 18 0
14 13 1 17 16 1
13 13 0 14 13 0
10 9 0 7 6 1
7 7 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0

671 640 31 625 596 29
40 38 2 41 39 2
38 35 3 36 32 4
29 28 1 30 28 2
50 49 1 48 46 2
119 116 3 127 124 3

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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91 89 2 79 76 3
69 63 5 55 51 4
50 46 4 38 36 2
41 38 3 31 29 2
33 31 2 28 27 1
31 30 2 28 27 1
20 19 1 19 18 0
15 14 1 18 17 0
14 13 1 17 16 1
12 12 0 13 13 0
11 10 0 7 7 1
7 6 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
1 1 0 0 0 0

674 643 31 627 598 29
41 39 2 42 39 2
38 35 3 36 33 4
29 28 1 31 28 2
49 48 1 48 46 2
118 116 3 125 122 3
91 89 2 80 76 3
70 65 6 56 52 4
50 46 4 38 36 2
40 37 3 31 29 2
32 30 2 27 27 1
32 30 2 29 28 1
20 19 1 19 19 0
15 14 1 18 17 1
14 13 1 17 16 1
12 12 0 13 13 0
11 10 0 8 7 1
7 7 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
1 1 0 0 0 0

676 644 31 628 599 29
41 39 2 42 40 2
38 35 3 36 33 4
30 28 1 31 29 2
50 49 1 48 46 2
116 114 2 123 120 3
93 91 2 80 77 3

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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71 65 6 56 52 4
51 47 4 39 37 2
40 37 3 31 29 2
31 29 2 26 26 1
33 32 2 29 28 1
21 20 1 20 19 1
15 14 1 18 18 1
14 13 1 17 16 1
12 12 0 13 13 0
11 11 0 8 7 1
7 7 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
1 1 0 0 0 0

678 647 32 629 600 29
42 40 2 42 40 2
38 35 3 37 33 4
30 29 1 31 29 2
50 49 1 48 46 2
116 113 3 123 121 3
92 90 2 80 76 3
71 65 6 57 53 4
52 48 4 40 38 2
41 38 3 31 29 2
30 28 2 25 25 1
34 32 2 30 29 1
21 20 1 21 20 1
15 14 1 18 18 1
14 13 1 17 16 1
12 12 0 13 13 0
11 11 0 8 7 1
7 7 0 5 5 0
2 2 0 3 3 0
3 3 0 2 2 0
1 1 0 0 0 0

680 648 32 631 602 29

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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Befolkningsprognos för Tierp, andra årsklasser
Prognos i sammandrag: 2022 - 2042

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2021  0- 5 786 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021     6 144 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021  7-12 756 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 13-15 377 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021  6-15 1 277 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 16-18 373 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 14-54 5 173 4 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 19-24 683 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 19-64 5 981 5 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 25-44 2 531 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 45-64 2 767 2 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 25-64 5 298 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 65-74 1 301 1 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 75-84 917 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 85-w 282 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 00-w 10 917 10 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022  0- 5 765 696 119 112 0 0 61 56 6 58 52 6
2022     6 157 129 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2022  7-12 775 780 0 0 0 0 44 37 7 43 37 6
2022 13-15 388 357 0 0 0 0 21 18 3 19 17 2
2022  6-15 1 319 1 265 0 0 0 0 74 64 11 70 61 9
2022 16-18 391 338 0 0 0 0 28 23 5 19 16 3
2022 14-54 5 205 4 883 0 0 6 3 482 446 37 438 405 33
2022 19-24 678 564 0 0 0 0 110 102 8 115 109 6
2022 19-64 5 979 5 679 0 0 15 9 485 453 31 452 422 30
2022 25-44 2 562 2 465 0 0 2 1 269 251 18 233 214 19
2022 45-64 2 740 2 651 0 0 12 8 106 100 6 104 100 4
2022 25-64 5 301 5 115 0 0 15 9 375 351 23 337 314 24
2022 65-74 1 288 1 233 0 0 18 13 32 31 1 28 28 0
2022 75-84 972 1 004 0 0 40 31 11 11 0 10 10 0
2022 85-w 276 417 0 0 48 64 2 2 0 4 4 0
2022 00-w 10 990 10 633 119 112 123 116 694 640 54 641 593 48
2023  0- 5 772 700 118 111 0 0 61 55 6 58 52 6
2023     6 128 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2023  7-12 807 782 0 0 0 0 44 37 7 43 37 6
2023 13-15 399 374 0 0 0 0 22 19 3 19 17 2
2023  6-15 1 334 1 278 0 0 0 0 74 64 10 70 61 9
2023 16-18 374 335 0 0 0 0 29 23 5 19 17 3

2022-10-19
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2023 14-54 5 225 4 910 0 0 6 3 483 446 36 438 406 33
2023 19-24 701 574 0 0 0 0 110 102 8 117 111 6
2023 19-64 6 000 5 704 0 0 15 9 485 454 31 452 423 29
2023 25-44 2 605 2 485 0 0 2 1 268 251 18 232 213 19
2023 45-64 2 694 2 645 0 0 12 7 106 101 6 104 100 4
2023 25-64 5 299 5 130 0 0 14 9 375 351 23 336 312 23
2023 65-74 1 284 1 232 0 0 18 12 32 31 1 28 27 0
2023 75-84 1 016 1 021 0 0 42 31 11 11 0 10 10 0
2023 85-w 279 424 0 0 48 64 3 3 0 4 4 0
2023 00-w 11 059 10 695 118 111 123 116 695 641 53 642 594 48
2024  0- 5 771 692 117 111 0 0 60 55 6 57 51 6
2024     6 134 132 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2024  7-12 819 791 0 0 0 0 44 37 7 43 37 6
2024 13-15 388 358 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2024  6-15 1 341 1 281 0 0 0 0 74 64 10 70 61 9
2024 16-18 389 360 0 0 0 0 29 24 5 20 17 3
2024 14-54 5 256 4 943 0 0 6 3 485 449 36 440 407 32
2024 19-24 693 582 0 0 0 0 110 102 8 119 113 6
2024 19-64 6 019 5 717 0 0 14 9 487 456 31 453 424 29
2024 25-44 2 640 2 487 0 0 2 1 270 252 18 230 211 19
2024 45-64 2 686 2 648 0 0 12 7 107 101 6 104 100 4
2024 25-64 5 326 5 135 0 0 14 8 377 353 23 335 311 23
2024 65-74 1 272 1 231 0 0 17 12 32 31 1 28 27 0
2024 75-84 1 038 1 037 0 0 42 31 11 11 0 10 10 0
2024 85-w 294 435 0 0 49 63 3 3 0 4 4 0
2024 00-w 11 125 10 754 117 111 123 115 696 643 53 643 595 48
2025  0- 5 756 696 116 110 0 0 60 54 6 57 51 6
2025     6 147 120 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2025  7-12 816 796 0 0 0 0 44 37 7 43 37 6
2025 13-15 398 371 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2025  6-15 1 361 1 287 0 0 0 0 74 64 10 70 61 9
2025 16-18 400 362 0 0 0 0 29 24 5 20 17 3
2025 14-54 5 269 4 962 0 0 6 3 485 449 36 441 409 32
2025 19-24 700 593 0 0 0 0 111 103 8 121 116 6
2025 19-64 6 041 5 754 0 0 14 9 487 457 31 455 426 29
2025 25-44 2 659 2 493 0 0 2 1 269 252 17 229 210 19
2025 45-64 2 683 2 667 0 0 11 7 107 102 6 105 101 4
2025 25-64 5 342 5 161 0 0 14 8 376 353 23 334 311 23
2025 65-74 1 280 1 228 0 0 17 12 32 31 1 28 27 0
2025 75-84 1 048 1 039 0 0 42 31 12 12 0 10 10 0
2025 85-w 301 446 0 0 50 63 3 3 0 4 4 0
2025 00-w 11 188 10 812 116 110 124 115 697 644 52 644 597 47

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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2026  0- 5 746 698 117 111 0 0 59 54 6 57 50 6
2026     6 144 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2026  7-12 836 793 0 0 0 0 43 37 7 42 36 6
2026 13-15 397 368 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2026  6-15 1 378 1 282 0 0 0 0 73 63 10 69 60 9
2026 16-18 410 377 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2026 14-54 5 304 4 997 0 0 6 3 486 451 35 443 411 32
2026 19-24 718 606 0 0 0 0 113 105 8 124 118 6
2026 19-64 6 068 5 775 0 0 14 9 489 458 30 457 429 29
2026 25-44 2 667 2 507 0 0 2 1 268 251 17 228 209 19
2026 45-64 2 684 2 662 0 0 11 7 107 102 6 105 101 4
2026 25-64 5 350 5 169 0 0 14 8 376 353 23 333 310 23
2026 65-74 1 280 1 216 0 0 16 12 32 31 1 28 27 0
2026 75-84 1 057 1 070 0 0 43 32 12 12 0 10 10 0
2026 85-w 311 450 0 0 51 63 3 3 0 4 4 0
2026 00-w 11 249 10 868 117 111 124 115 698 646 52 645 599 47
2027  0- 5 754 707 118 112 0 0 59 54 5 56 50 6
2027     6 126 116 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2027  7-12 853 781 0 0 0 0 43 36 6 42 36 6
2027 13-15 405 385 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2027  6-15 1 383 1 282 0 0 0 0 73 63 10 69 60 9
2027 16-18 400 364 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2027 14-54 5 344 5 034 0 0 6 3 487 452 35 444 413 31
2027 19-24 737 626 0 0 0 0 115 107 8 126 121 6
2027 19-64 6 094 5 817 0 0 14 8 490 460 30 459 431 28
2027 25-44 2 680 2 529 0 0 2 1 268 251 17 227 209 18
2027 45-64 2 677 2 662 0 0 11 7 108 102 5 105 101 4
2027 25-64 5 357 5 191 0 0 13 8 375 353 22 333 310 22
2027 65-74 1 300 1 215 0 0 16 11 32 32 1 28 27 0
2027 75-84 1 041 1 071 0 0 42 32 12 12 0 10 10 0
2027 85-w 336 467 0 0 53 64 3 3 0 4 4 0
2027 00-w 11 309 10 923 118 112 125 116 699 648 51 647 601 46
2028  0- 5 755 707 120 113 0 0 59 53 6 56 50 6
2028     6 135 125 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2028  7-12 835 748 0 0 0 0 43 36 7 42 36 6
2028 13-15 410 408 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2028  6-15 1 380 1 281 0 0 0 0 73 63 10 69 60 9
2028 16-18 409 375 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2028 14-54 5 373 5 064 0 0 6 3 490 454 35 447 415 32
2028 19-24 755 631 0 0 0 0 116 109 8 128 123 6
2028 19-64 6 124 5 815 0 0 14 8 492 462 30 461 433 28
2028 25-44 2 686 2 541 0 0 2 1 268 251 17 228 209 19

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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2028 45-64 2 683 2 643 0 0 11 7 108 102 6 105 101 4
2028 25-64 5 369 5 184 0 0 13 8 376 353 23 333 310 23
2028 65-74 1 310 1 245 0 0 16 11 33 32 1 28 28 0
2028 75-84 1 035 1 081 0 0 41 32 12 12 0 10 10 0
2028 85-w 356 473 0 0 55 64 3 3 0 5 5 0
2028 00-w 11 369 10 977 120 113 126 117 701 650 52 650 603 47
2029  0- 5 757 709 121 114 0 0 59 53 6 56 50 6
2029     6 134 124 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2029  7-12 818 744 0 0 0 0 42 36 7 42 36 6
2029 13-15 435 414 0 0 0 0 22 19 3 19 17 2
2029  6-15 1 387 1 281 0 0 0 0 73 62 10 69 60 9
2029 16-18 408 372 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2029 14-54 5 409 5 101 0 0 6 3 492 457 36 450 418 32
2029 19-24 760 645 0 0 0 0 118 111 8 131 125 6
2029 19-64 6 116 5 828 0 0 13 8 495 464 31 464 435 29
2029 25-44 2 697 2 553 0 0 2 1 269 251 17 229 210 19
2029 45-64 2 659 2 631 0 0 10 7 108 102 6 105 101 4
2029 25-64 5 356 5 183 0 0 13 8 376 353 23 334 311 23
2029 65-74 1 352 1 277 0 0 16 11 34 33 1 29 28 0
2029 75-84 1 033 1 067 0 0 41 32 12 11 0 10 10 0
2029 85-w 376 498 0 0 57 66 4 4 0 5 5 0
2029 00-w 11 429 11 033 121 114 127 117 705 652 52 654 606 47
2030  0- 5 762 714 122 115 0 0 59 54 6 57 50 6
2030     6 133 123 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2030  7-12 821 744 0 0 0 0 42 35 7 41 35 6
2030 13-15 438 404 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2
2030  6-15 1 391 1 271 0 0 0 0 72 62 10 68 59 9
2030 16-18 415 388 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2030 14-54 5 456 5 134 0 0 5 3 495 459 37 453 420 33
2030 19-24 765 649 0 0 0 0 120 112 8 132 126 6
2030 19-64 6 122 5 838 0 0 13 8 497 466 31 467 438 29
2030 25-44 2 699 2 557 0 0 2 1 269 251 18 230 210 19
2030 45-64 2 659 2 632 0 0 10 7 108 102 6 105 101 4
2030 25-64 5 358 5 189 0 0 12 8 377 354 23 335 311 24
2030 65-74 1 370 1 294 0 0 16 11 34 34 1 29 29 0
2030 75-84 1 021 1 054 0 0 39 31 11 11 0 10 10 0
2030 85-w 408 531 0 0 60 68 4 4 0 5 5 0
2030 00-w 11 489 11 089 122 115 129 118 709 655 53 658 609 48
2031  0- 5 768 719 122 115 0 0 60 54 6 57 51 7
2031     6 132 122 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2031  7-12 818 737 0 0 0 0 42 35 7 41 35 6
2031 13-15 430 388 0 0 0 0 21 19 3 19 17 2

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

140(153)

2031  6-15 1 380 1 247 0 0 0 0 72 61 11 68 59 9
2031 16-18 420 407 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2031 14-54 5 498 5 176 0 0 5 3 498 461 37 456 423 33
2031 19-24 780 659 0 0 0 0 121 113 8 134 127 6
2031 19-64 6 142 5 863 0 0 13 8 499 467 32 470 440 30
2031 25-44 2 713 2 556 0 0 2 1 270 252 18 231 211 20
2031 45-64 2 650 2 648 0 0 10 6 108 103 6 106 101 4
2031 25-64 5 362 5 204 0 0 12 8 378 354 24 337 313 24
2031 65-74 1 393 1 307 0 0 16 11 35 34 1 30 30 0
2031 75-84 1 012 1 045 0 0 38 30 11 11 0 10 10 0
2031 85-w 433 555 0 0 63 70 4 4 0 5 5 0
2031 00-w 11 548 11 144 122 115 130 120 712 658 54 661 612 49
2032  0- 5 773 724 122 115 0 0 60 54 6 58 51 7
2032     6 133 123 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2032  7-12 806 738 0 0 0 0 42 35 7 41 35 6
2032 13-15 423 380 0 0 0 0 21 18 3 19 17 2
2032  6-15 1 362 1 241 0 0 0 0 72 61 11 68 58 10
2032 16-18 442 412 0 0 0 0 30 25 5 21 18 3
2032 14-54 5 543 5 227 0 0 5 3 501 463 38 460 426 34
2032 19-24 786 665 0 0 0 0 122 114 8 134 128 6
2032 19-64 6 164 5 883 0 0 12 8 502 469 33 473 442 31
2032 25-44 2 708 2 559 0 0 2 1 271 253 18 232 212 20
2032 45-64 2 670 2 659 0 0 10 6 109 103 6 106 102 4
2032 25-64 5 378 5 218 0 0 12 7 380 356 24 338 314 24
2032 65-74 1 397 1 334 0 0 16 11 36 35 1 30 30 0
2032 75-84 1 010 1 019 0 0 37 28 11 11 0 10 10 0
2032 85-w 458 585 0 0 66 73 4 4 0 6 6 0
2032 00-w 11 606 11 199 122 115 131 121 716 661 56 665 615 50
2033  0- 5 777 728 122 115 0 0 61 55 6 58 51 7
2033     6 134 124 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2033  7-12 798 739 0 0 0 0 42 35 7 41 35 7
2033 13-15 432 379 0 0 0 0 21 18 3 19 17 2
2033  6-15 1 365 1 241 0 0 0 0 72 61 11 68 58 10
2033 16-18 444 404 0 0 0 0 30 25 5 20 18 3
2033 14-54 5 605 5 259 0 0 5 3 504 465 39 463 428 35
2033 19-24 787 673 0 0 0 0 123 114 8 135 129 6
2033 19-64 6 180 5 923 0 0 12 7 504 471 33 476 445 31
2033 25-44 2 719 2 565 0 0 2 1 272 253 19 234 213 21
2033 45-64 2 674 2 684 0 0 9 6 110 104 6 107 103 5
2033 25-64 5 393 5 249 0 0 12 7 382 357 25 341 316 25
2033 65-74 1 403 1 336 0 0 15 11 36 36 1 31 30 0
2033 75-84 1 016 1 020 0 0 36 28 11 11 0 10 10 0

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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2033 85-w 480 599 0 0 69 75 5 5 0 6 6 0
2033 00-w 11 664 11 252 122 115 132 122 720 663 57 669 618 51
2034  0- 5 781 732 123 116 0 0 61 55 6 58 51 7
2034     6 136 125 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2034  7-12 804 744 0 0 0 0 42 35 7 41 35 7
2034 13-15 425 368 0 0 0 0 21 18 3 19 17 2
2034  6-15 1 365 1 237 0 0 0 0 72 61 11 68 58 10
2034 16-18 437 391 0 0 0 0 30 25 6 21 18 3
2034 14-54 5 650 5 281 0 0 5 3 507 467 40 466 430 36
2034 19-24 798 691 0 0 0 0 123 114 9 136 129 6
2034 19-64 6 222 5 966 0 0 12 7 508 473 34 479 447 32
2034 25-44 2 720 2 564 0 0 2 1 273 254 19 235 214 21
2034 45-64 2 704 2 711 0 0 9 6 112 105 6 109 104 5
2034 25-64 5 424 5 275 0 0 11 7 385 359 26 344 318 26
2034 65-74 1 409 1 341 0 0 15 11 37 36 1 31 30 0
2034 75-84 1 013 1 022 0 0 35 27 12 11 0 10 10 0
2034 85-w 495 613 0 0 71 77 5 5 0 6 6 0
2034 00-w 11 722 11 303 123 116 133 123 724 666 58 673 620 53
2035  0- 5 785 735 124 117 0 0 62 55 6 59 52 7
2035     6 137 126 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2035  7-12 805 745 0 0 0 0 42 35 8 41 35 7
2035 13-15 417 371 0 0 0 0 21 18 3 19 17 2
2035  6-15 1 359 1 243 0 0 0 0 72 61 12 68 58 10
2035 16-18 431 383 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2035 14-54 5 677 5 298 0 0 5 3 510 469 41 469 432 37
2035 19-24 812 690 0 0 0 0 123 114 9 136 129 7
2035 19-64 6 262 5 993 0 0 12 7 511 476 35 482 449 33
2035 25-44 2 716 2 563 0 0 2 1 274 255 20 237 215 22
2035 45-64 2 733 2 740 0 0 9 6 113 107 6 110 105 5
2035 25-64 5 449 5 303 0 0 11 7 388 362 26 347 320 26
2035 65-74 1 421 1 361 0 0 15 11 37 36 1 31 31 0
2035 75-84 1 023 1 022 0 0 34 27 12 11 0 10 10 0
2035 85-w 498 617 0 0 73 78 5 5 0 6 6 0
2035 00-w 11 778 11 354 124 117 135 124 729 669 60 677 623 54
2036  0- 5 788 739 125 118 0 0 62 55 6 59 52 7
2036     6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2036  7-12 808 748 0 0 0 0 42 35 8 42 35 7
2036 13-15 411 372 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2036  6-15 1 357 1 248 0 0 0 0 72 61 12 69 58 10
2036 16-18 439 381 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2036 14-54 5 712 5 331 0 0 5 3 511 470 41 471 434 37
2036 19-24 814 688 0 0 0 0 123 114 9 136 129 7

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

142(153)

2036 19-64 6 285 6 020 0 0 12 7 512 477 35 484 451 33
2036 25-44 2 708 2 554 0 0 2 1 275 255 20 237 216 22
2036 45-64 2 763 2 778 0 0 9 6 114 108 6 111 106 5
2036 25-64 5 471 5 332 0 0 11 7 389 363 26 348 322 26
2036 65-74 1 437 1 366 0 0 15 11 37 36 1 31 31 0
2036 75-84 1 028 1 017 0 0 34 26 12 12 0 10 10 0
2036 85-w 501 634 0 0 75 80 5 5 0 6 6 0
2036 00-w 11 835 11 405 125 118 135 125 731 671 60 679 625 54
2037  0- 5 793 743 126 120 0 0 62 56 6 59 52 7
2037     6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2037  7-12 813 753 0 0 0 0 43 35 8 42 35 7
2037 13-15 415 376 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2037  6-15 1 366 1 257 0 0 0 0 73 61 12 69 58 10
2037 16-18 432 372 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2037 14-54 5 742 5 363 0 0 5 3 513 471 41 472 436 37
2037 19-24 813 689 0 0 0 0 123 114 9 136 129 7
2037 19-64 6 324 6 057 0 0 11 7 514 478 35 486 452 33
2037 25-44 2 704 2 555 0 0 2 1 275 255 20 238 216 22
2037 45-64 2 807 2 813 0 0 9 6 116 109 6 112 107 5
2037 25-64 5 511 5 368 0 0 11 7 391 364 26 350 324 27
2037 65-74 1 430 1 369 0 0 15 11 37 36 1 32 31 0
2037 75-84 1 047 1 020 0 0 34 26 12 12 0 10 10 0
2037 85-w 499 638 0 0 75 82 6 6 0 6 6 0
2037 00-w 11 891 11 457 126 120 136 126 733 673 60 682 627 54
2038  0- 5 799 749 128 121 0 0 62 56 6 60 52 7
2038     6 138 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1
2038  7-12 820 759 0 0 0 0 43 35 8 42 35 7
2038 13-15 412 373 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2038  6-15 1 370 1 260 0 0 0 0 73 61 12 69 58 10
2038 16-18 425 374 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2038 14-54 5 764 5 386 0 0 5 3 514 472 41 474 437 37
2038 19-24 819 684 0 0 0 0 123 114 9 135 129 7
2038 19-64 6 361 6 076 0 0 11 7 515 480 36 487 454 33
2038 25-44 2 710 2 552 0 0 2 1 275 255 20 239 217 22
2038 45-64 2 831 2 840 0 0 9 6 117 110 6 113 108 5
2038 25-64 5 541 5 392 0 0 11 7 392 365 27 352 325 27
2038 65-74 1 432 1 361 0 0 14 11 37 36 1 32 31 0
2038 75-84 1 061 1 047 0 0 34 26 12 12 0 10 10 0
2038 85-w 500 642 0 0 76 83 6 6 0 6 6 0
2038 00-w 11 947 11 509 128 121 137 127 735 674 61 684 629 55
2039  0- 5 807 756 129 122 0 0 63 56 6 60 53 7
2039     6 139 128 0 0 0 0 9 8 1 8 7 1

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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2039  7-12 825 764 0 0 0 0 43 35 8 42 35 7
2039 13-15 411 372 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2039  6-15 1 375 1 265 0 0 0 0 73 61 12 69 58 10
2039 16-18 420 375 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2039 14-54 5 779 5 406 0 0 5 3 514 473 42 474 437 37
2039 19-24 822 678 0 0 0 0 122 113 9 135 128 7
2039 19-64 6 386 6 089 0 0 11 7 516 480 36 488 454 33
2039 25-44 2 711 2 560 0 0 2 1 276 256 20 240 218 22
2039 45-64 2 854 2 851 0 0 8 6 117 111 6 113 108 5
2039 25-64 5 565 5 411 0 0 11 7 394 367 27 353 326 27
2039 65-74 1 411 1 359 0 0 14 11 37 36 1 32 31 0
2039 75-84 1 099 1 077 0 0 34 26 12 12 0 10 10 0
2039 85-w 504 641 0 0 77 84 6 6 0 6 6 0
2039 00-w 12 002 11 562 129 122 137 128 737 676 61 685 630 55
2040  0- 5 815 763 131 124 0 0 63 57 7 61 53 7
2040     6 140 129 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2040  7-12 829 768 0 0 0 0 43 36 8 42 35 7
2040 13-15 412 373 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2040  6-15 1 381 1 271 0 0 0 0 73 61 12 69 59 10
2040 16-18 422 378 0 0 0 0 30 24 6 20 17 3
2040 14-54 5 791 5 421 0 0 5 3 515 473 42 475 438 37
2040 19-24 812 669 0 0 0 0 122 113 9 134 128 7
2040 19-64 6 406 6 112 0 0 11 7 517 481 36 489 455 34
2040 25-44 2 725 2 577 0 0 2 1 277 257 20 241 219 22
2040 45-64 2 869 2 866 0 0 8 6 118 111 7 113 109 5
2040 25-64 5 594 5 443 0 0 11 7 395 368 27 354 327 27
2040 65-74 1 403 1 350 0 0 13 10 37 36 1 31 31 0
2040 75-84 1 121 1 096 0 0 34 26 13 13 0 11 11 0
2040 85-w 511 647 0 0 78 84 6 6 0 6 6 0
2040 00-w 12 059 11 617 131 124 137 128 738 678 61 687 632 55
2041  0- 5 823 771 132 125 0 0 64 57 7 61 54 7
2041     6 141 130 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2041  7-12 833 772 0 0 0 0 43 36 8 43 36 7
2041 13-15 416 377 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2041  6-15 1 390 1 279 0 0 0 0 74 62 12 69 59 10
2041 16-18 419 375 0 0 0 0 29 24 6 20 17 3
2041 14-54 5 808 5 428 0 0 5 3 515 473 42 475 438 37
2041 19-24 804 666 0 0 0 0 121 112 9 133 126 7
2041 19-64 6 443 6 151 0 0 11 7 518 482 36 489 456 34
2041 25-44 2 750 2 598 0 0 2 1 279 259 20 242 220 22
2041 45-64 2 889 2 887 0 0 8 6 118 111 7 114 109 5
2041 25-64 5 639 5 485 0 0 10 7 397 370 27 356 329 27

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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2041 65-74 1 381 1 334 0 0 13 10 37 36 1 31 31 0
2041 75-84 1 145 1 112 0 0 34 26 13 13 0 11 11 0
2041 85-w 516 652 0 0 78 85 6 6 0 6 6 0
2041 00-w 12 116 11 673 132 125 137 128 740 679 61 688 633 55
2042  0- 5 831 778 133 126 0 0 64 58 7 62 54 7
2042     6 142 131 0 0 0 0 9 8 1 9 7 1
2042  7-12 837 775 0 0 0 0 44 36 8 43 36 7
2042 13-15 420 380 0 0 0 0 21 18 3 18 16 2
2042  6-15 1 398 1 287 0 0 0 0 74 62 12 70 59 11
2042 16-18 418 374 0 0 0 0 29 23 6 20 17 3
2042 14-54 5 812 5 437 0 0 5 3 515 474 42 475 438 37
2042 19-24 802 664 0 0 0 0 120 111 9 133 126 7
2042 19-64 6 478 6 190 0 0 11 7 519 483 36 490 456 34
2042 25-44 2 769 2 619 0 0 2 1 280 260 20 244 222 22
2042 45-64 2 908 2 907 0 0 8 6 118 112 7 114 109 5
2042 25-64 5 676 5 526 0 0 10 7 398 372 27 357 330 27
2042 65-74 1 366 1 313 0 0 13 10 36 36 1 31 30 0
2042 75-84 1 155 1 136 0 0 34 26 13 13 0 11 11 0
2042 85-w 526 649 0 0 79 85 6 6 0 6 6 0
2042 00-w 12 174 11 729 133 126 137 128 741 681 61 689 634 55

Födda Döda Inflyttade Män Inflyttade Kvinnor
Ålder Män Kvinnor Pojkar Flickor Män Kvinnor Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Immigrerade

År vid årsslut vid årsslut vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

45 43 2 42 39 3
8 8 1 9 8 1

39 37 2 42 39 3
16 16 1 18 16 1
64 60 4 69 63 6
23 22 1 17 16 1
439 419 20 393 376 17
112 110 2 123 120 3
442 421 21 402 385 16
237 224 14 195 183 11
92 88 5 85 82 2
330 311 18 279 266 14
25 23 1 28 26 1
16 15 1 12 11 1
3 3 0 3 3 0

617 588 29 572 545 27
45 43 2 43 40 3
7 6 1 8 8 1

42 39 3 42 39 3
17 16 1 19 17 1
65 61 4 70 64 6
22 21 1 16 15 1
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440 420 20 395 378 17
114 112 2 124 122 3
444 423 21 403 387 17
240 226 14 195 183 11
90 85 5 84 82 2
330 312 19 279 265 14
25 23 1 28 27 1
16 16 1 12 11 1
3 3 0 4 4 0

620 590 30 575 548 27
45 43 2 43 40 3
7 6 1 9 8 1

42 39 2 43 39 4
17 16 1 18 17 1
65 61 4 70 64 6
23 22 1 17 17 1
445 425 21 397 380 17
115 113 2 127 124 3
448 427 21 405 388 17
243 229 14 193 182 11
90 85 5 84 82 2
333 314 19 278 264 14
24 23 1 28 27 1
16 16 1 12 12 1
3 3 0 4 4 0

624 595 30 579 551 28
44 42 2 43 40 3
8 7 1 8 8 1

41 39 2 43 40 4
17 16 1 19 17 1
66 62 4 70 65 6
23 22 1 17 17 1
446 426 20 398 381 17
116 114 2 129 125 3
449 428 21 406 390 17
244 230 14 193 182 11
90 85 5 85 83 2
334 315 19 278 264 14
25 23 1 28 26 1
17 16 1 12 12 1
3 3 0 4 4 0

627 597 30 580 553 27

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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44 42 2 43 40 3
8 7 1 8 8 1

43 40 3 43 39 3
17 16 1 18 17 1
67 63 4 69 64 6
24 23 1 19 18 1
448 428 20 402 385 17
120 117 2 132 129 3
450 429 21 409 392 17
241 227 14 193 181 11
89 84 5 85 83 2
330 312 19 278 264 14
25 23 1 27 26 1
17 16 1 13 12 1
3 3 0 4 4 0

629 599 30 584 557 28
44 42 2 44 41 3
7 6 1 8 7 1

44 41 3 42 39 3
17 17 1 19 18 1
68 64 4 69 64 6
23 23 1 17 17 1
451 431 21 406 389 17
122 120 2 136 132 3
453 432 21 414 397 17
242 228 14 193 182 11
89 84 5 85 83 2
331 312 19 279 265 14
25 24 1 27 26 1
16 15 1 13 12 1
3 3 0 4 4 0

632 602 30 588 561 28
44 42 2 44 41 3
7 6 1 9 8 1

42 40 2 40 37 3
17 17 1 20 19 1
67 63 4 69 64 6
24 23 1 18 18 1
454 434 21 410 392 17
125 123 2 138 134 3
455 434 21 416 399 17
241 227 14 194 183 11

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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89 85 5 84 82 2
330 311 19 278 264 14
25 24 1 28 27 1
16 16 1 12 12 1
3 3 0 4 4 0

635 605 30 592 564 28
45 42 2 44 41 3
7 6 1 9 8 1

41 39 2 40 37 3
18 18 1 21 19 1
67 63 4 70 64 6
23 23 1 18 17 1
458 437 21 413 395 17
126 124 2 140 137 3
458 437 21 418 401 17
243 229 14 195 183 11
89 84 5 84 81 2
332 313 19 278 265 14
26 24 1 29 28 1
16 15 1 13 12 1
3 3 0 4 4 0

638 608 30 595 567 28
45 43 2 44 41 3
7 6 1 9 8 1

42 39 2 40 37 3
19 18 1 21 19 1
67 64 4 69 64 6
24 24 1 19 18 1
461 441 21 416 399 18
127 125 2 142 138 3
459 439 21 420 403 17
244 230 14 195 183 11
89 84 5 84 82 2
332 314 19 279 265 14
26 25 1 29 28 1
16 15 1 12 12 1
3 3 0 5 5 0

642 612 30 599 571 28
45 43 2 45 42 3
7 6 1 8 8 1

42 39 2 40 37 3
19 18 1 19 18 1

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året
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67 63 4 68 62 5
24 24 1 20 19 1
465 444 21 419 401 18
129 127 2 143 140 3
462 441 21 423 406 17
245 231 14 195 184 11
89 84 5 84 82 2
333 315 19 280 266 14
26 25 1 30 28 1
16 15 1 12 12 1
4 4 0 5 5 0

645 615 30 602 574 28
46 43 2 45 42 3
7 6 1 9 8 1

41 38 2 40 37 3
18 17 1 19 18 1
66 62 4 67 62 5
26 25 1 20 19 1
468 447 21 423 405 18
131 128 2 145 142 3
465 444 21 426 409 17
245 230 14 196 185 11
90 85 5 85 83 2
335 316 19 281 267 14
27 25 1 30 29 1
16 15 1 12 11 1
4 4 0 5 5 0

649 619 30 605 577 28
46 43 2 45 42 3
7 6 1 9 8 1

41 38 2 40 37 3
18 18 1 19 18 1
66 62 4 68 62 5
26 25 1 20 19 1
472 451 21 428 410 18
130 128 2 146 143 3
467 445 21 430 413 17
246 232 14 198 187 12
90 85 5 86 84 2
336 317 19 284 270 14
27 25 1 30 29 1
16 15 1 12 11 1

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

150(153)

4 4 0 5 5 0
651 621 30 610 582 28
46 44 2 45 42 3
7 6 1 9 8 1

41 38 2 40 37 3
18 17 1 18 17 1
66 62 4 67 62 5
26 25 1 19 18 1
476 455 21 432 414 18
132 130 2 151 147 4
471 450 21 437 419 17
247 233 14 199 187 12
92 87 5 87 85 2
339 320 19 286 272 14
27 25 1 30 29 1
16 15 1 12 11 1
4 4 0 5 5 0

656 626 30 615 587 28
46 44 2 45 42 3
7 7 1 9 8 1

41 39 2 40 37 3
18 17 1 19 17 1
66 62 4 68 62 5
25 24 1 18 18 1
480 459 21 435 417 18
135 133 2 151 148 4
476 455 21 440 422 18
248 234 14 200 189 12
93 88 5 88 85 2
341 322 19 288 274 14
27 26 1 30 29 1
16 16 1 12 12 1
5 5 0 5 5 0

661 631 30 619 590 29
46 44 2 46 43 3
7 7 1 9 8 1

41 39 2 40 37 3
18 17 1 19 17 1
66 62 4 68 62 5
25 25 1 19 18 1
483 461 21 436 418 18
136 134 3 151 148 4

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

151(153)

478 457 22 441 423 18
247 233 14 200 189 12
95 90 5 89 87 2
342 323 19 289 275 14
27 26 1 31 29 1
16 15 1 12 11 1
5 5 0 5 5 0

664 633 31 621 592 29
47 44 2 46 43 3
7 7 1 9 8 1

41 39 2 41 37 3
18 17 1 19 17 1
66 63 4 68 63 6
25 24 1 18 17 1
485 463 21 438 420 18
136 133 2 151 147 4
480 459 22 443 425 18
249 235 14 202 190 12
96 91 5 90 88 2
345 326 19 292 278 14
27 26 1 31 29 1
16 16 1 12 11 1
5 5 0 5 5 0

667 636 31 623 595 29
47 45 2 46 43 3
7 7 1 9 8 1

42 39 2 41 38 3
18 17 1 19 17 1
67 63 4 69 63 6
25 24 1 18 18 1
487 466 21 439 421 18
137 134 3 150 146 4
484 462 22 444 426 18
249 236 14 202 191 12
97 92 5 92 89 2
347 328 19 294 280 14
27 26 1 31 29 1
17 16 1 12 12 1
5 5 0 5 5 0

671 640 31 625 596 29
48 45 2 47 44 3
7 7 1 9 8 1

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

152(153)

42 39 2 41 38 3
18 17 1 19 17 1
67 63 4 69 63 6
24 24 1 18 18 1
489 467 22 439 421 18
137 135 3 148 145 3
486 464 22 444 426 18
250 236 14 204 192 12
98 93 5 92 90 2
349 329 19 296 282 14
27 25 1 31 29 1
17 17 1 13 12 1
5 5 0 6 6 0

674 643 31 627 598 29
48 46 2 47 44 3
7 7 1 9 8 1

42 40 2 42 38 3
18 17 1 19 17 1
67 63 4 69 64 6
25 24 1 18 18 1
489 467 22 439 421 18
136 133 3 146 143 3
487 465 22 444 427 18
252 238 14 205 193 12
99 94 5 93 90 3
351 331 19 298 284 14
27 25 1 30 29 1
18 17 1 13 12 1
5 5 0 5 5 0

676 644 31 628 599 29
48 46 2 48 45 3
7 7 1 9 8 1

42 40 2 42 38 3
18 17 1 19 18 1
68 64 4 70 64 6
24 24 1 18 18 1
490 468 22 440 421 18
134 132 2 145 142 3
489 466 22 445 427 18
255 240 14 207 195 12
100 94 5 93 91 3
354 335 20 300 286 14

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

2022-10-19



Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik

153(153)

26 25 1 30 29 1
18 18 1 13 12 1
5 5 0 5 5 0

678 647 32 629 600 29
49 46 2 48 45 3
8 7 1 9 8 1

43 40 2 42 39 3
18 17 1 19 18 1
68 64 4 70 64 6
24 24 1 18 18 1
491 469 22 440 422 18
134 131 3 145 142 3
490 467 22 447 429 18
256 242 14 208 196 12
100 94 5 94 91 3
356 336 20 302 287 15
26 25 1 29 28 1
18 17 1 13 13 1
5 5 0 5 5 0

680 648 32 631 602 29

Utflyttade Män Utflyttade Kvinnor
Totalt Inrikes Emigrerade Totalt Inrikes Emigrerade
under året under året under året under året under året under året

2022-10-19
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(KS) Behovsanalys särskilt boende 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram underlag som kunde ligga 
till grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Enligt beslutad plan skulle det årligen rapporteras en 
uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån 
åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 
befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade 
kommunstyrelsen i september 2018 att behovsprognos och servicegrad 
redovisas i maj vartannat år. Anledningen till att behovsprognosen inte 
redovisades i maj 2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är 
relevant att utgå från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som 
nu görs. Syftet är att utifrån befolkningsprognosen avseende 
åldersgruppen 65 år och äldre se hur stort behovet av särskilt boende 
kommer att vara. Sammanfattningsvis ökar antalet äldre fram till år 2042. 
Åldersgruppen 65-79 år förväntas öka med 257 personer och 
åldersgruppen 80 år och äldre med 741 personer. Den genomsnittliga 
ålder då äldre i Tierps kommun flyttar in i särskilt boende är 85 år vilket 
gör att prognos för 80 år och äldre är viktigast utifrån behov av särskilt 
boende. Det bör finnas behov av ett ökat antal lägenheter i särskilt 
boende omkring 2025-2029. Troligen minskat behov av lägenheter i 
särskilt boende 2032 och framåt på grund av att 50-talisterna är färre än 
40-talisterna. Det är dock en prognos och den talar inte om vad som 
händer i samhället i övrigt eller i vilken ålder en person får behov av 
särskilt boende framöver.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. 
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Prognos för behov av särskilt boende, personer 65 år och äldre  
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram underlag som kunde ligga 
till grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Enligt beslutad plan skulle det årligen rapporteras en 
uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån 
åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 
befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i 
september 2018 att behovsprognos och servicegrad redovisas i maj 
vartannat år. Anledningen till att behovsprognosen inte redovisades i maj 
2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är relevant att utgå 
från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som nu görs. Syftet är 
att utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se 
hur stort behovet av särskilt boende kommer att vara. Sammanfattningsvis 
ökar antalet äldre fram till år 2042. Åldersgruppen 65-79 år förväntas öka 
med 257 personer och åldersgruppen 80 år och äldre med 741 personer. 
Den genomsnittliga ålder då äldre i Tierps kommun flyttar in i särskilt 
boende är 85 år vilket gör att prognos för 80 år och äldre är viktigast 
utifrån behov av särskilt boende. Det bör finnas behov av ett ökat antal 
lägenheter i särskilt boende omkring 2025-2029. Troligen minskat behov 
av lägenheter i särskilt boende 2032 och framåt på grund av att 50-
talisterna är färre än 40-talisterna. Det är dock en prognos och den talar 
inte om vad som händer i samhället i övrigt eller i vilken ålder en person 
får behov av särskilt boende framöver.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. 
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Inledning  
År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram ett underlag som kunde ligga till 
grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. Utredningen 
fokuserade bland annat på behov av framtida boenden för äldre i Tierps kommun.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för 
äldre 2014-2035.1 Boendeplanen belyser framtida behov av bostäder för 
åldersgrupperna 65 år och äldre i Tierps kommun fram till 2035.2 I beslutet står 
även att kommunchefen årligen återrapporterar en uppföljning av 
befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 år samt 
80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då befolkningsprognosen inte uppdateras 
årligen beslutade kommunstyrelsen i september 2018 att behovsprognos och 
servicegrad redovisas i maj vartannat år3. Anledningen till att behovsprognosen inte 
redovisades i maj 2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är relevant 
att utgå från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som nu görs.  

Syfte 
Syftet är att utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre 
se hur stort behovet av särskilt boende kommer att vara. Befolkningsprognosen och 
prognos behov av särskilt boende stäcker sig till 2035. 

Definitioner 
Servicegrad. Anger hur stor del av åldersgruppen som har behov av särskilt boende.  
Ej verkställda beslut. Ej verkställda beslut betyder att den enskilde har beviljats, fått 
beslut om särskilt boende (säbo, vård- och omsorgsboende) enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen och inte blivit erbjuden en lägenhet i särskilt boende. Alla beslut 
som inte blivit verkställda inom 3 månader rapporterar kommunen till IVO 
(inspektionen för vård och omsorg).  

Metod 
Som utgångspunkt används Statistiska centralbyråns (SCB) regionala 
befolkningsprognos för 2022 - 2042. Beräkningen av behovet utgår från andel av 
befolkningen 65 år och äldre som var beviljade särskilt boende enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen per juli. Uppgiften hämtas från senast tillgängliga rapport från 
Socialstyrelsens individstatistik som också överensstämmer med Kolada4.  
 

 
1 Tierps kommun, beslut kommunfullmäktige § 65/2014. 
2 Tierps kommun, Boendeplan för äldre 2014-2035. 2014. s. 3. 
3 Tierps kommun, beslut kommunstyrelsen, dnr 2018/583 
4 Kolada, databas för kommuner och regioner för jämförelser och analyser.  
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Genom att dividera antalet personer 65 år och äldre med beslut om särskilt boende 
med det totala antalet personer i åldersgruppen fås en så kallad servicegrad fram. I 
behovsanalysen har servicegraden per 2021 använts för att beräkna kommande 
behov, då den servicegraden är den senast tillgängliga i den officiella statistiken. 
Uppgift om ålder vid inflytt på särskilt boende är hämtad från egna verksamhetens 
system Viva.  

Nuläge  

Behovsbeskrivning 
För att beräkna hur många personer som väntas vara i behov av särskilt boende 
används befolkningsprognos från SCB som grund. Nedan visas en tabell 2018-2021 
av den faktiska befolkningen och prognosen uppdelat per åldersgrupp. Det visar att 
det finns en viss osäkerhet i utfall av prognosen, se diff utfall prognos.  
 
År Åldersgrupp SCB befolkning SCB prognos  Diff utfall prognos 
2018 65-79 3667 3749 -82 
  80-w 1290 1282 8 
2019 65-79 3681 3777 -96 
  80-w 1199 1330 -131 
2020 65-79 3746 3863 -117 
  80-w 1399 1341 58 
2021 65-79 3743 3863 -120 
  80-w 1434 1365 69 

Tabell 1 jämförelser av faktiska befolkning och prognos per åldersgrupp samt år.  

Ta fram en servicegrad  

Nedanstående tabell visar antal personer av Tierps kommuns befolkning i 
åldersgrupperna 65-79 år, 80 år och äldre samt sammanlagt 65 år och äldre. 
Statistiken är hämtad från SCB:s befolkningsstatistik per sista december 2021. 
Vidare framgår hur många personer i respektive åldersgrupp som per juli 2021 var 
beviljade särskilt boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Utifrån dessa uppgifter 
har aktuell servicegrad räknats fram. Servicegraden används för att göra prognos av 
behov av särskilt boende. Servicegrad är således andel (%) invånare 65-79 år i 
särskilt boende eller andel invånare 80-w år i särskilt boende.  
 
  65-79 år 80-w år 65-w år 
Befolkning 2021-12-31 3741 1408 5149 
Antal personer beviljade säbo juli 2021 30 139 169 
Servicegrad 0,80 % 9,87 % 3,28 % 

Tabell 2 Antal personer i respektive åldersgrupp 2021, samt antal personer i respektive åldersgrupp beviljade 
särskilt boende per juli 2021.  
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Ålder för inflytt i särskilt boende  

Genomsnittlig ålder  vid beviljat särskilt boende i Tierps kommun är 85 år vid 
jämförelse år 2017-2021.  

40-talisterna blir 80 år under 2000-talet  

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år 
gamla. Som ovan diagram har visat ökar behoven av särskilt boende för att sedan 
minska. Det har sin förklaring i de stora barnkullarna från 1940-talet.  

Ej verkställda beslut  

Kommunen är skyldig att kvartalsvis rapportera beslut som inte verkställts efter tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), och redovisas till Kommunfullmäktige. Om IVO bedömer att den 
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas (ett erbjudande 
om plats i särskilt boende) kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. I senaste rapporteringen av ej verkställda beslut (> 3 
mån) hade kommunen fyra icke verkställda beslut om särskilt boende för äldre. Det 
handlade dock inte om platsbrist utan om kunder som tackat nej till särskilt boende 
för att de inte blivit erbjudna lägenhet i särskilt boende är de önskat.  

Förändringar i antalet lägenheter i särskilt boende 

Sedan senaste behovsanalysen som redovisades för kommunstyrelsen för två år 
sedan har Hällbacka i Söderfors avvecklats då det inte uppfyllde gällande lagkrav 
och Villa Siggbo (Vardaga AB) har öppnat ett särskilt boende. Vendelgården och 
Wesslandia har fått minskat antal lägenheter eftersom kortids respektive växelvård 
numera bedrivs där. Detta sedan Danielsgården stängde.  
 
Vid behov kan kommunen köpa ytterligare platser på Villa Siggbo. Tierps kommun 
har idag tillgång till särskilt boende i både egen regi och i privat regi. Kommunen 
har 157 platser och via Vardaga AB 40 platser, totalt 197 platser.  
 

Särskilda boenden för äldre Antal lägenheter  
Wesslandia egen regi 84 
Vendelgården egen regi 30 
Åskarbygården egen regi 43 
Villa Siggbo, Vardaga AB  40 
Totalt  197 

Tabell 3. Särskilda boenden för äldre i Tierps kommun och antal lägenheter.  
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Befolkningsprognos  
Nedanstående figur visar SCB:s befolkningsprogros för åren 2021 – 2042. 

 
Figur 1 Befolkningsprognos Tierps kommun, samt per respektive åldersgrupp 

Från år 2021 till år 2042 beräknas åldersgruppen 65-79 år öka med 257 personer. 
Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med 741 personer, enligt SCB:s 
befolkningsprognos.  

Prognostiserat behov av särskilt boende 
Nedan visas diagram av behovsanalys och hur antalet personer ökar och minskar i 
åldersgrupperna 65-79 och 80 –w år och hur behovet av särskilt boende förväntas 
öka och minska. I beräkningen är servicegraden 0,80 % för åldersgruppen 65-79 år 
och 9,87 % för personer 80 år och äldre utgångspunkt. Behovet är beräknat på den 
prognostiserade ökningen av antalet personer per år. Den totala ökningen beskriver 
det ackumulerade behovet av lägenhet i särskilt boende.  
 

 
Figur 2 Behovsprognos ökning behov för äldre samt total ökning av lägenheter i särskilt boende.  
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Prognos 65-79 år 
Prognos ökning antal personer och ökning behov av platser för åldersgruppen 65-79 
år.  

 
Figur 3 Antal personer och ökning behov av platser 65-79 år.  
 
Prognos 80 – w år 
Prognosen för ökning antal personer och ökning behov av särskilt boende 80 – w.  

 
Figur 4 Antal personer och ökning behov av platser 80-w år.  
 
Figur 3 och 4 visade ökning i antalet platser som behovet beräknas öka just det året. 
Så år 2025 i figur 3 behöver vi 9 platser. Nedanstående diagram visar prognosen för 
antal personer i kommunen 80 år och äldre fram till 2042 samt förväntat behov av 
särskilt boende. Servicegrad från 2021 (9,87).Denna åldergrupp är större när det 
gäller behov av särskilt boende varför extra fokus läggs på att visa hur det behovet 
ser ut framåt.  
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Antal personer 80- w år och behov av särskilt boende 

 
Figur 5 Ett diagram över prognos antal personer 80-w och antal personer som förväntas vara i behov 
av särskilt boende.  

Jämförelse med boendeprognos 2020 
Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan behovsprognosen som redovisades 
2020 och nuvarande behovsprognos.  

 
Figur 6 jämförelse ackumulerat behov av lägenhet i särskilt boende 2020 och 2022 
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Servicegraden i boendeprognos som redovisades 2020 var beräknad på 2018 års 
servicegrad 11,60 då det var den senast tillgänliga. Nuvarande servicegrad är 
beräknad från år 2021 då den är 9,87. Observera att det efter 2027 är ett hopp till 
2030 och sedan till 2035. Prognosen skiljer sig inte nämnvärt mer än 2035 då 
behovet i förra prognosen visade ett större behov än vad som nu beräknas.  
 
Åldersgrupp 65-79 år jämförelse  

 
Diagram 1 Jämförelse behovsprognos 2020 och nuvarande behovsprognos.  
 
Åldergrupp 80-w år jämförelse  

 
Diagram 2 Jämförelse behovsprognos 2020 och nuvarande behovsprognos.  
 
Servicegraden, andel (%) invånare i de olika åldersgrupperna har mellan åren 2018-
2021 minskat. 2018 var servicegraden för 80-w 11,6 för att 2021 vara 9,9.  

Avslutande diskussion 

Den långsiktiga trenden i Sverige är att medellivslängden ökar och antalet äldre 
förväntas öka, så också i Tierps kommun. För att möta kommande behov av särskilt 
boende redovisas befolkningsutvecklingen och behovsanalys till kommunstyrelsen 
vartannat år. Från år 2021 till år 2042 beräknas åldersgruppen 65-79 år öka med 257 
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personer. Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med 741 personer. 
Behovsprognosen visar ökat behov av lägenheter i särskilt boende. Det bör finnas 
behov av ökade platser i särskilt boende omkring 2025-2029.  
 
Prognosen visar sammanfattningsvis att det inte är några stora förändringar av 
behov av särskilt boende fram till 2042 för åldersgruppen 65-79 år. Behovet 
kommer minska för åldersgruppen 2024-2027 och därefter åka något och ligga på 
en jämn nivå fram till 2042. Det är dock en prognos och talar inte om något av vad 
som händer i samhället i övrigt. Som beskrevs tidigare finns det differens mellan 
prognos och faktisk befolkningsstatistik att ta hänsyn till eftersom det kan påverka 
behovsprognosen. Dock visar jämförelsen som gjorts  mellan nuvarande 
behovsprognos och behovsprognos 2020 inga större avvikelser förutom år 2035 då 
behovet för åldersgruppen väntades bli större än vad som nu beräknas utifrån 
statistiken.   
 
Behovsanalysen som gjorts visar att äldre i genomsitt är 85 år då de flyttar in i 
särskilt boende i Tierps kommun. Det betyder att den viktigaste delen av 
behovsprognosen är för åldersgruppen 80 år och äldre. Den åldersgruppen 
förväntas öka med 741 personer fram till 2042. När det gäller behov av särskilt 
boende väntas för åldersgruppen ser behovet ut att minska något till nästa år, 2023 
för att sedan öka omkring 2024 och 2025 och vara på en relativt jämn nivå fram till 
2030 då behovet av särskilt boende minskar, ökar något 2031 och därefter mellan 
åren 2032 och fram till 2042 vara lägre se figur 3. Med tanke på att äldre väljer att 
flytta till särskilt boende först vid 85 år ålder och prognosen beräknar 80 år och 
äldre sker en viss förskjutning i behovet av antal platser. Det bör finnas behov av 
ökade platser i särskilt boende omkring 2025-2029. Kommunen kommer sannolikt 
ha ett minskat behov av platser i särskilt boende omkring 2032 och framåt på grund 
av att 50-taliserna är färre än 40-taliserna.  
 
Behovet av särskilt boende påverkas av andra faktorer än av ålder, till exempel i 
vilken utsträckning förebyggande insatser och hemtjänst erbjuds, utveckling av 
välfärdsteknik samt trygghet och tillgänglighet i boendemiljön.  
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(KS) Handlingsplaner vård- och omsorgsboenden Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen,  
 
att uppdra verksamhetschef vård och omsorg att systematiskt följa upp 
årligen det som är kopplat till den årliga systematiska 
verksamhetsuppföljningen, från och med 2022 av de kommunal vård- 
och omsorgsboendenas handlingsplaner inom ramen för ordinarie 
verksamhet, samt 
 
att verksamhetschef vård och omsorg i samråd med upphandlingsenheten 
ser till att planerade åtgärder för Villa Siggbo är tillräckliga och följs upp  
utifrån systematisk verksamhetsuppföljning årligen för att uppfylla 
samtliga avtalspunkter samt 
 
att uppdra till verksamhetschef vård och omsorg att till nästa 
sammanträde återkomma med komplettering kring hur Villa Siggbo lever 
upp till kravet på bemanning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån genomförd avtalsuppföljning på Villa Siggbo och 
verksamhetsuppföljningar på kommunens egna vård- och 
omsorgsboenden har handlingsplan för åtgärder begärts in. Samtliga 
enhetschefer för de kommunala vård- och omsorgsboendena har 
inkommit med adekvata handlingsplaner. Villa Siggbo har inkommit med 
svar då deras sista svarsdag var 30 september. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheternas åtgärder bedöms rymmas inom budget. 
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Tilläggsyrkande  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att uppdra till verksamhetschef vård och 
omsorg att till nästa sammanträde återkomma med komplettering kring 
hur Villa Siggbo lever upp till kravet på bemanning.  
 
Bifall 
Åsa Sikberg (M) bifaller Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
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 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Wesslandia 
 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Åskarbygården 
 Handlingsplan avtalsuppföljning Villa Siggbo,  
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 Verksamhetschef vård och omsorg 
 

 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-20 2022:707  
  
   
  
    

 

Handlingsplaner från kommunens samtliga vård- och 
omsorgsboenden utifrån verksamhets- och avtalsuppföljning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen,  
 
att uppdra verksamhetschef vård och omsorg att systematiskt följa upp 
årligen som är kopplat till den årliga systematiska 
verksamhetsuppföljningen, från och med 2022 av de kommunal vård- och 
omsorgsboendenas handlingsplaner inom ramen för ordinarie verksamhet, 
samt 
 
att verksamhetschef vård och omsorg i samråd med upphandlingsenheten 
ser till att planerade åtgärder för Villa Siggbo är tillräckliga och följs upp  
utifrån systematisk verksamhetsuppföljning årligen för att uppfylla 
samtliga avtalspunkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån genomförd avtalsuppföljning på Villa Siggbo och 
verksamhetsuppföljningar på kommunens egna vård- och omsorgsboenden 
har handlingsplan för åtgärder begärts in. Samtliga enhetschefer för de 
kommunala vård- och omsorgsboendena har inkommit med adekvata 
handlingsplaner. Villa Siggbo har inkommit med svar då deras sista 
svarsdag var 30 september. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheternas åtgärder bedöms rymmas inom budget. 
 
Beslutsunderlag 
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 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Vendelgården 
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 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Wesslandia 
 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Åskarbygården 
 Handlingsplan avtalsuppföljning Villa Siggbo,  
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 Verksamhetschef vård och omsorg 
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Mikaela Lindström 
Verksamhetsutvecklare 
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Dokumentets giltighet och beslut 
Dokumentnamn: Förbättringsåtgärder efter verksamhetsuppföljning vård- och 

omsorgsboende 
Gäller för: Vård och omsorg, Vendelgården 
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Gäller t o m: Klicka här för att ange text. 
Fastställd av: Klicka här för att ange text. 
Fastställd: Klicka här för att ange text. 
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Handläggare: Verksamhetsutvecklare vård och omsorg 
Dokumenthistorik 
Version: 1 
Hänvisning: - 
Ersätter: - 

Bakgrund 
I samband med avtalsuppföljning av det privata vård- och omsorgsboendet Villa Siggbo blev det aktuellt att även göra en 
verksamhetsuppföljning på kommunens samtliga vård-och omsorgsboenden. Sammantaget är det inte så stora skillnader mellan våra olika 
vård- och omsorgsboenden i Tierps kommun. De grundläggande värderingarna handlar om att se de olika kunderna, möta dem och få dem 
att trivas så bra som möjligt i sitt boende. Dock finns det utrymme för förbättringar, varför åtgärder ska redovisas i denna handlingsplan. 

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra de utvecklingsbehov som finns i den granskade verksamheten, samt tidsätta de åtgärder 
som planeras för att förbättra kvaliteten. 

Omfattning 
Vendelgårdens vård- och omsorgsboende. 
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Mål och handlingsplan 
 
Mål Delmål Problem  Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan Uppföljning/resultat Målansvarig 
Vilka är de huvudsakliga 
målen som ska uppnås? 

Vilka delmål behöver nås för 
att nå huvudmålet? 

Vad för problem eller behov 
kommer att åtgärdas genom 
att nå huvudmålet/delmålet 

Hur ska problemet åtgärdas? Vad 
ska göras? 

Vem (namn & funktion) är 
ansvarig för att aktiviteten 
genomförs? 

När ska aktiviteten vara 
genomförd? 

När ska uppföljning av 
måluppfyllelse ske? 

Vem (namn & chefsfunktion) 
är ansvarig för att berörd 
verksamhet når huvudmålet/-
målen? 

Jan- 23 Sami Enström ec Komma överens inom 
enheten vilka saker 
som skall ingå i 
introduktionen och 
vilka som ansvarar 
för vilken moment 

Introduktionen för nya 
medarbetare är inte 
enhällig utan varier 
mycket beroende på 
handledaren 

Fortsätta arbete i 
arbetsgrupp inom enheten. 
Ta fram punkter vad 
handledarna skall gå 
genom. Diskutera om något 
annat i upplägget behövs 
ändras tex tid för 
handledare mm 

Enhetschef (ec) och 
administratör kallar till 
arbetsgruppen 

Nästa möte i sept-okt 
22 
Arbetet klar i sin 
helhet Nov -22 

  

Tydligt 
introduktionsmaterial 
till nyanställda 
  

      
 

Närmare kontakt 
mellan kontaktman 
och kund 

Att engagera 
kontaktmän för sina 
kunder 

Ej tillräckligt tid för 
aktiviteter för 
kontaktmän. Sedan 
tidigare skall 
kontaktmän lägga 
kundtid enligt 
kundens behov. I snitt 
har det varit 2 t 
/schemaperiod men 
det finns eventuella 
missförstånd att det 
är max 2timmar och 
därför behöver det 
förtydligas.  

Påminna personalen om att 
lägga kundtid i schemat 
enligt kundens behov enligt 
genomförandeplan. Utöver 
kundtid behöver aktiviteter 
även då göras och 
enhetschef och 
administratör ser över 
behovskurvan för 
Smultrongärdet/Borggården 
som påtalat problem att 
hinna med aktiviteter. 

Enhetschef (ec) 
påminner och 
förtydligar på 
arbetsplatsträff (APT) 

Sept-22 Nov-dec när 
personalen följer det 
nya schemat 

Sami Enström ec 

Bättre 
måltidssituation 

Lugn måltidsmiljö Måltidsituationer kan 
upplevas ibland 
stökiga 

Diskutera med 
kostombuden som även har 
ett uppdrag gällande 
måltidsmiljön och be de 
påminna personalen om att 
skapa en lugnare miljö t ex 
genom att stänga av 
störande element såsom tv, 

Ec inleder dialog med 
kostombud och 
senare med 
personalen 
 
Ec tar med denna 
punkt i arbetsgruppen 
som ser över 

2/11 
kostombudsmöte och 
Apt v 45 

Jan-23 Sami Enström ec  
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inte påbörja med disken 
under pågående måltid mm 

introduktionen i 
enheten under hösten 

Förbättrade rutiner 
utifrån 
hygienrondsresultat 

Att ta fram 
fungerande rutiner 
och följa upp de 

Det har saknats vissa 
rutiner som tagits 
fram under aug-sept. 
Rutiner kring 
sophantering, 
tvättstugestädning 
behövs följas upp. 
Rent material såsom 
handdukar och lakan 
har inte förvarats 
skilt.  

Under aug-sept har vissa 
rutiner tagits fram och 
kontakt med städledare och 
vaktmästare tagits 
angående sophantering 
samt 
förvaringsmöjligheterna. 

Enhetschef (ec) Aktiviteterna skall 
vara genomförda och 
uppföljda inom 
september 

Vid hygienrond 5/10 
av vårdhygien 

Sami Enström ec 

Fungerande 
delegering till dem 
med kompetens för 
det 

Samtal på APT och 
planeringsdag 
angående yrkesrollen 
och kundernas behov 

Saknas personal som 
har insulin eller andra 
delegeringar. Det är 
riskfullt och 
tidskrävande att 
hjälpa till flera 
avdelningar med 
dessa uppgifter.  

Påminna om rutinen kring 
situationer när någon 
annan avdelning hjälper till. 
Skriftlig rutin finns.  
 
Diskussion på APT aug-22 
Diskussion planeringsdag 
okt-22 
 
Samtal med enskilda 
medarbetare, erbjuda stöd 

 Hösten -22 Nov -22 Sami Enström ec 
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Dokumentets giltighet och beslut 
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omsorgsboende 
Gäller för: Vård och omsorg, Wesslandia 
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Fastställd av: Klicka här för att ange text. 
Fastställd: Klicka här för att ange text. 
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Dokumenthistorik 
Version: 1 
Hänvisning: - 
Ersätter: - 

Bakgrund 
I samband med avtalsuppföljning av det privata vård- och omsorgsboendet Villa Siggbo blev det aktuellt att även göra en 
verksamhetsuppföljning på kommunens samtliga vård-och omsorgsboenden. Sammantaget är det inte så stora skillnader mellan våra olika 
vård- och omsorgsboenden i Tierps kommun. De grundläggande värderingarna handlar om att se de olika kunderna, möta dem och få dem 
att trivas så bra som möjligt i sitt boende. Dock finns det utrymme för förbättringar, varför åtgärder ska redovisas i denna handlingsplan. 

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra de utvecklingsbehov som finns i den granskade verksamheten, samt tidsätta de åtgärder 
som planeras för att förbättra kvaliteten. 

Omfattning 
Wesslandia vård- och omsorgsboende. 
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Mål och handlingsplan 
 
Mål Delmål Problem  Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan Uppföljning/resultat Målansvarig 
Vilka är de huvudsakliga 
målen som ska uppnås? 

Vilka delmål behöver nås för 
att nå huvudmålet? 

Vad för problem eller behov 
kommer att åtgärdas genom 
att nå huvudmålet/delmålet 

Hur ska problemet åtgärdas? 
Vad ska göras? 

Vem (namn & funktion) är 
ansvarig för att aktiviteten 
genomförs? 

När ska aktiviteten vara 
genomförd? 

När ska uppföljning av 
måluppfyllelse ske? 

Vem (namn & chefsfunktion) 
är ansvarig för att berörd 
verksamhet når huvudmålet/-
målen? 

Via Stamina 
Januari 2023 

EC Helen Pellonpää Personal ska känna 
trygghet i vem man 
vänder sig till i vilket 
ärende 

Trygghet samt ökad 
tillit  

Information till 
medarbetare samt 
genomgång i 
ledningsgruppen 

 EC Helen Pellonpää 
Bitr Lena 
Ivarsson,Maria 
Carlsson 

Aktivitet ska vara 
verkställd i sin helhet 
2023-01-01 

  

Tydlig 
ledningsorganisation 
  

Tydlig fördelning av 
arbetsuppgifter. 

Snabbare 
beslutsvägar och 
tydlighet 

Genomgång av 
chefskontrakt samt 
återuppta 
ledningsmöten 1 
gång i veckan. 

 EC Helen Pellonpää 
Bitr Lena 
Ivarsson,Maria 
Carlsson 

Aktivitet ska vara 
verkställd i sin helhet 
2023-01-01 

Januari 2023 EC Helen Pellonpää 

Samsyn kring 
arbetssätt 

Ökad förståelse hos 
medarbetarna 

Bättre samsyn Genomgång av 
kvalitetsindikationer 
socialstyrelsen på 
APT 

EC Helen Pellonpää 
Bitr Maria 
Carlsson,Lena 
Ivarsson 

Under höst och vår 
2022-2023 

1/5-2023 EC Helen Pellonpää 

Tydligt 
introduktionsmaterial 
till nyanställda 

Alla medarbetare ska 
ha kännedom om 
materialet 

Bättre introduktion Genomgång av 
materialet på apt 

Biträdande 
Enhetschefer 

Under höst och vår 
2022-2023 

1/5- 2023 Ec Helen Pellonpää 

Fungerande 
delegering till dem 
med kompetens för 
det 

Trygghet i delegering Fler delegerad 
personal 

Fortsatt 
implementering 

Sjuksköterskor på 
Wesslandia 

Under höst och vår 
2022-2023 

31/5-2023 Ec Helen Pellonpää 

God kännedom om 
lex Sarah och 
avvikelsehantering 
enligt 
Socialtjänstlagen 

All personal ska ha 
kännedom om 
avvikelsehantering 
och Lex Sarah 

Bättre kvalité och 
uppföljning 

Genomgång på APT 
med all personal 

Biträdande 
Enhetschefer 

Under höst och vår 
2022-2023 

1/5- 2023 Ec Helen Pellonpää 

Genomförandeplaner 
ska finnas digitalt i 
Viva 

Skrivna 
genomförandeplaner i 
Viva 

Bättre följsamhet och 
bättre dokumentation 

Genomgång på APT 
med all personal 
samt planera för 

Biträdande 
enhetschefer 

Under höst och vår 
2022-2023 

Vår 2023 samt 
löpande under 
teamsamverkan 

EC Helen Pellonpää 
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i kommunens 
journalssytem 

arbeta med 
genomförandeplaner 
på varje avdelning 
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Dokumentets giltighet och beslut 
Dokumentnamn: Förbättringsåtgärder efter verksamhetsuppföljning vård- och 

omsorgsboende 
Gäller för: Vård och omsorg, Åskarbygården 
Gäller fr o m: Klicka här för att ange text. 
Gäller t o m: Klicka här för att ange text. 
Fastställd av: Klicka här för att ange text. 
Fastställd: Klicka här för att ange text. 
Dokument-ID: HA-04-01 

Dokumentansvar och handläggning 
Dokumentansvarig: Enhetschef Åskarbygården 
Handläggare: Verksamhetsutvecklare vård och omsorg 
Dokumenthistorik 
Version: 1 
Hänvisning: - 
Ersätter: - 

Bakgrund 
I samband med avtalsuppföljning av det privata vård- och omsorgsboendet Villa Siggbo blev det aktuellt att även göra en 
verksamhetsuppföljning på kommunens samtliga vård-och omsorgsboenden. Sammantaget är det inte så stora skillnader mellan våra olika 
vård- och omsorgsboenden i Tierps kommun. De grundläggande värderingarna handlar om att se de olika kunderna, möta dem och få dem 
att trivas så bra som möjligt i sitt boende. Dock finns det utrymme för förbättringar, varför åtgärder ska redovisas i denna handlingsplan. 

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra de utvecklingsbehov som finns i den granskade verksamheten, samt tidsätta de åtgärder 
som planeras för att förbättra kvaliteten. 

Omfattning 
Åskarbygårdens vård- och omsorgsboende. 

Rutin#Dokumentnamn_txt
b%C3%A4st#G%C3%A4ller_tom_txt
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Mål och handlingsplan 
 
Mål Delmål Problem  Aktivitet Aktivitetsansvarig Tidplan Uppföljning/resultat Målansvarig 
Vilka är de huvudsakliga 
målen som ska uppnås? 

Vilka delmål behöver nås för 
att nå huvudmålet? 

Vad för problem eller behov 
kommer att åtgärdas genom 
att nå huvudmålet/delmålet 

Hur ska problemet åtgärdas? 
Vad ska göras? 

Vem (namn & funktion) är 
ansvarig för att aktiviteten 
genomförs? 

När ska aktiviteten vara 
genomförd? 

När ska uppföljning av 
måluppfyllelse ske? 

Vem (namn & chefsfunktion) 
är ansvarig för att berörd 
verksamhet når huvudmålet/-
målen? 

Uppföljning av 
implementering ska 
ske 2023-03 

Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

Det finns rutiner 
delvis. 

Det är svårt med 
kundens delaktighet. 
Men vi måste ständigt 
jobba med det.  

Olika former av forum 
där kundernas åsikter 
fångas upp. 
Tematräffar, boråd, 
genomförandeplan 
samtal, 
uppföljningssamtal, 
egen tid, enkäterna, 
intervjuer  och även 
observationer.   

Danuta 
Kachniarz/enhetschef 

Aktivitet ska vara 
verkställt i sin helhet 
2022/2023 

  

Ökad delaktighet för 
kunden 
  

 
      

  

Ökad tid för 
kontaktman och 
kund 

Det finns tydliga 
rutiner för 
kontaktmannanskap. 
Presenteras ofta på 
arbetsplatsträffar. 

Inte alla följer rutiner. 
Ibland finns det tid 
men saknas 
planering  i form av 
egen tid med kunden. 
Medarbetare tycker 
att det är svårt med 
att initiera teamträffar 
till exempel 

Egen tid med kunden 
ska planeras i 
schema.  

Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

Aktivitet ska vara 
verkställt i sin helhet 
2022/2023 

Uppföljning 2023-03 Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

God kännedom om 
avvikelsehantering 
enligt 
socialtjänstlagen 

Det finns rutiner för 
avvikelsehantering. 
Det finns tydliga 
rutiner som är kända 
och efterlevs Alla har 
god kännedom om 
avvikelsehantering 

Medarbetare skriver 
avvikelser enligt HSL 
men det saknas 
delvis avvikelser 
enligt SOL.   

Avvikelser enligt SOL 
ska konkretiseras för 
att ge bra grund och 
exempel för 
medarbetare och ska 
presenteras på 
arbetsplatsträffar. Att 
uppmärksamma SOL 
avvikelser kan leda till 
bättre kvalité.  Ett 

Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

Aktivitet ska vara 
verkställt i sin helhet 
2022 

Uppföljning 2023-03 Danuta Kachniarz, 
enhetschef 
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exempel kan vara 
utebliven promenad 
trots att kunden har 
önskat sig promenad 
varje dag. SOL 
avvikelse ska skrivas. 

God kännedom om 
hantering av 
synpunkter och 
klagomål 

Det finns rutiner men 
det saknas bra 
struktur.  

Det saknas idag 
sammanhållen 
struktur för hur, när 
ska synpunkter tas 
emot av 
medarbetare.  

Bra rutin och struktur 
kring synpunkter och 
klagomål. Betrakta   
klagomål inte endast 
negativt. Försök inte i 
första hand att hitta 
”den skyldige” i 
klagomålet.  Det 
bästa av allt är 
implementera bra 
åtgärder och snabba 
åtgärder om det är 
möjligt samt 
återkoppla till den 
personen som har 
lämnat synpunkter.  

Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

Aktivitet ska vara 
verkställt i sin helhet 
2022/2023 

Uppföljning 2023-03 Danuta Kachniarz, 
enhetschef 

        



Prio/Kl

ar Område

Beskrivning (från 

tillsynsrapport) Mål och delmål Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning

Ledningssystem för 

systematiskt 

kvalitetsarbete

Kännedom om det 

befintliga 

ledningssystemet och dess 

styrdokument saknas. 

Dock finns andra rutiner 

som gör att 

verksamhetens arbete är 

strukturerat.

Alla medarbetare ska 

ha den kunskap om 

verksamhetens 

ledningssystem som är 

relevant för deras 

arbetsuppgifter och för 

att säkerställa att ett 

kvalitetsarbete sker i 

enlighet med 

föreskrifter och 

styrdokument.

1. Ledningsgrupp går 

igenom ansvarsfördelning 

och roller. (ledgrupp 

oktober) 2. Respektive 

personalgrupp informeras i 

enlighet med deras ansvar 

och roll (planeringsdagar 

november) 3. Utbildningar 

i Qualimax och Q-Maxit 

utifrån de ev behov som 

framkommer under punkt 

1-2 (december-januari)

Ledningsgrupp/ 

Verksamhetschef

1. Oktober 2022  2. 

November 2022.  3. 

December 2022-

januari 2023.

Ledningsgrupp februari 

2023.

Synpunkts- och 

klagomålshantering

Beställaren informeras i 

omfattning enligt avtal.

Beställaren ska skriftligt 

informeras om 

händelser, synpunkter 

och klagomål som 

påverkat den enskildes 

fysiska eller psykiska 

hälsa negativt. Detta 

ska ske senast två dagar 

efter att 

handelsen/synpunkten 

blivit känd. 

1. Dialog med beställare 

för fastställande av lämplig 

rutin, innehållande uppgift 

om till vem uppgift ska 

skickas och definition  

"påverkat den enskildes 

fysiska eller psykiska hälsa 

negativt"  2. 

Implementering av rutin.   

Se även punkt under IT-

System.

Åtgärd 1 och 2: 

Verksamhetschef 

Jeanette Ringblom.

Åtgärd 1. Under 

oktober månad. 

Åtgärd 2.  2022-12-

31

Ledningsgrupp februari 

2023.

Synpunkts- och 

klagomålshantering

Beställaren informeras i 

omfattning enligt avtal

Beställarens MAS ska 

informeras om 

synpunkter och 

klagomål som avser 

hälso- och sjukvården. 

Detta ska ske senast två 

dagar efter att 

händelsen/synpunkten 

blivit känd. 

1. Verksamhetschef 

informerar MAS enligt 

avtalskraven.                      

Se även punkt under IT-

System.

Verksamhetschef 

Jeanette Ringblom

Genomfört fr o m 

2022-09-22. 

Tekniskt stöd för att 

göra detta 

elektroniskt ska 

vara klart 2022-12-

31.

Ledningsgrupp februari 

2023.

Mat och Måltider

Omvårdnadspersonal som 

är schemalagd för omsorg 

är i praktiken planerad för 

två till fyra timmars 

matlagning per dygn. 

Personalen som arbetar 

med maten ska avbryta 

matlagningen om behov 

av hjälp med kunder 

uppstår. Hur kundernas 

trygghet kan garanteras 

och även 

omsorgspersonalens 

arbetsmiljö kan 

säkerställas med detta 

upplägg behöver 

förtydligas av utföraren.

Huvudmål: Kundernas 

trygghet garanteras och 

omsorgspersonalens 

arbetsmiljö är 

säkerställd. Delmål: 

Tierps kommun ges 

kännedom om hur 

Vardaga säkerställer 

huvudmålet. 

1. Vardaga tar fullt ansvar, 

i enlighet med avtal med 

kommunen, tillstånd enligt 

IVO och företagets 

riktlinjer och 

ledningssystem, för 

boendes trygghet och för 

personalens arbetsmiljö. 2. 

En beskrivning av Vardagas 

måltidskoncept ”Mat som 

hemma” samt hur vi 

säkerställer omvårdnad 

och arbetsmiljö i samband 

med måltiderna, skickas till 

Tierps kommun.

1. Verksamhetschef 2. 

Verksamhetschef

1. Genomförs 

löpande sedan 

verksamhetens 

start. 2. November 

2022.  

Ledningsgrupp februari 

2023.

Handlingsplan, Villa Siggbo



Patientsäkerhets-

berättelse

Behöver tydliggöras mer, 

exempelvis vad 

registrerade avvikelser 

handlat om och vilka 

åtgärder som vidtagits. 

Mindre upprepningar av 

vad styrdokumenten 

säger ska göras.

Berättelsen ska på ett 

tydligt och strukturerat 

sätt beskriva 

verksamhetens kvalitets- 

och 

patientsäkerhetsarbete 

kopplat till HSL.

1. Inför 

patientsäkerhetsberättelse 

för 2022 förs inkomna 

synpunkter vidare till 

Vardagas 

kvalitetsavdelning. 2. Ny 

mall för 

patientsäkerhetsberättelse 

införs. 3. 

Kvalitetsgranskning av 

berättelsen sker av 

Vardagas MAS.

1-2: Verksamhetschef. 

3: Vardagas MAS.

1. Oktober 2022  2. 

Oktober-december 

2022.  3. Januari-

mars 2023.

Återkoppling vid 

efterkommande 

avtalsuppföljning med 

Tierps kommun.

Ansvarig chef för 

verksamheten

Enhetschef är godkänd av 

IVO men det kan 

konstateras att den 

högskolekompetens som 

chef har endast omfattar 

22,5 hp och är således 

inte en relevant högskole- 

eller universitetsexamen. 

Företagets ledning samt 

person med 

overgnpande ansvar for 

verksamheten ska ha 

dokumenterad 

erfarenhet av liknande 

uppdrag och adekvat 

utbildning.

Verksamhetschef slutför 

pågående utbildning, 

"Ledarskapsutibldning för 

äldreomsorgens chefer", 

30 hp.

Verksamhetschef 

Jeanette 

Ringblom/Regionchef 

Lisa Grönlund 2023-12-31

Regionchef följer upp vid 

medarbetarsamtal våren 

2023.

Omsorgspersonal

Genomförande-planer

Kraven är inte uppfyllda 

då flera kunder saknar en 

upprättad 

genomförandeplan. 

Samtliga boende har en 

aktuell och komplett 

genomförandeplan.

1. Utbildning av 6-8 

dokumentations-stödjare. 

2. Upprätta lokal roll-

/uppdragsbeskrivning för 

dokumentationsstödjare. 

3. Implementering av 

uppdraget.

1. Utbildning av 

gruppchef. 2. 

Verksamhetschef 3. 

Gruppchefer.

1. Oktober-

november 2022. 2. 

november 2022. 3. 

november-

december 2022

Ledningsgrupp februari 

2023.

IT-system

Inget system för 

elektronisk 

läkemedelssignering 

använd. 

IT-system i enlighet 

med avtal: 

Dokumentation och 

journalföring, inklusive 

signering vid 

läkemedelshantering, 

ska ske elektroniskt i 

system som 

tillhandahålls 

och bekostas av 

utforaren.

System för elektronisk 

läkemedelssignering införs 

i enlighet med Vardagas 

rutiner för detta. 1: 

Införande av teknik. 2: 

utbildning av personal. 3: 

Implementering Verksamhetschef

1-2: Våren 2023. 3: 

Hösten 2023.

IT-system

Elektronisk delgivning av 

avvikelserapporter

IT-system i enlighet 

med avtal: Utforaren 

ska ha ett system som 

uppfyller gällande krav 

på säkerhet och 

sekretess for att 

hantera och delge 

beställaren 

awikelserapporter 

elektroniskt.

System för krypterad epost 

införs i enlighet med 

Vardagas rutiner för detta. 

1: Införande av teknik. 2: 

information/utbildning till 

berörd personal hos 

utförare och beställare. 3: 

Implementering Verksamhetschef 2022-12-31

Ledningsgrupp februari 

2023.

Rådsfunktioner Rådsfunktioner

Kvalitetsråd, måltidsråd 

och aktivitetsråd 

genomförs i enlighet 

med Vardagas 

styrdokument och 

koncept

1. Säkerställande av att 

resp utsedda ombud finns. 

2. Mötesplan enligt årshjul. 

3. Sammankallande 

utses/tydliggörs. Verksamhetschef

1. Klart 2. 2022-10-

01 3. 2022-10-01.

Ledningsgrupp februari 

2023.

80% av den schemalagda omvårdnadspersonalen har undersköterskeutbildning. De ej namngivna schemaraderna täcks av verksamhetens vikarier. I 

nuläget har verksamheten 26 aktiva vikarier, av dessa är 13 utbildade undersköterskor och 8 har en pågående undersköterskeutbildning. Vår 

bedömning är därmed att vi väl uppnår kraven på utbildning och grundkunskap och att vi även aktivt arbetar mot målsättningen att samtlig 

omsorgspersonal som lägst ska ha undersköterskeutbildning.
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§ 87 
Dnr KS/2022:621 

(KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, 
till TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående 
beslut från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en 
beställning om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar 
på Skärplinge 1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första 
spadtag 2022-04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om 
bolaget äger fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med 
TKAB har därför bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i 
lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång 
till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 VD för Tierpsbyggen  
 Chef för Förvaltning och genomförande  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-03 KS/2022:621
  

  
   
  
    

 

Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till TKAB 
enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående 
beslut från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-
04-22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger 
fastigheten på vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför 
bifogat förslag på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
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börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång 
till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas 
därmed ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 
Chef Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
 Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
 Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 VD för Tierpsbyggen  
 Chef för Förvaltning och genomförande  

 
 
I tjänsten  
 
Maria Petterson  
Chef för förvaltning och genomförande 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 86 
Dnr KS/2022:824 

(KF) Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av 
reglementet har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

 Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet 
med organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas 
som fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre 
ledamöter och tre ersättare. 

 Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I 
föregående reglemente framgick här orsak till varför 
krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Detta framgår redan 
i 2 § och togs bort från 10 §. 

 Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående 
reglemente syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den 
skrivelsen har tagits bort.  

 Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

 Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden 
även kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-22 KS/2022:824
  

  
   
  
    

 

Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av 
reglementet har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

 Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet med 
organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas som 
fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre ledamöter och 
tre ersättare. 

 Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I föregående 
reglemente framgick här orsak till varför krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Detta framgår redan i 2 § och togs bort från 
10 §. 

 Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående reglemente 
syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den skrivelsen har tagits 
bort.  

 Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

 Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden 
även kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 
 
I tjänsten  
Johanna Kastenholm 
Utredare/ utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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A. Nämndens uppgifter och ansvar 

Allmänt om nämndens uppgifter 

1 §  Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse 
avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
region. Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet. 

 
2 §  På krisledningsnämnden ankommer att  

- träda i funktion som nämnd i samband med en extraordinär händelse, 
- sammankallas av ordförande eller på begäran av en enskild ledamot och 

att nämnden då kollegialt beslutar om att den ska träda i funktion, och 
- fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 

övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 

Säkerhetsprövning 
3 §  Enligt 3 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska den som genom en 

anställning eller som på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig 
verksamhet säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga 
om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas genom 
säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 
Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas 
innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Huvudregeln enligt 3 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen är att fullmäktigeledamöter inte får säkerhetsprövas. 
Detta gäller dock endast vid utövandet av det politiska uppdraget inom 
fullmäktige. Om en sådan förtroendevald utses att delta i annan verksamhet 
som kan hantera säkerhetskänslig information enligt säkerhetsskyddslagen 
ska en säkerhetsprövning göras. Krisledningsnämnden kan hantera 
säkerhetskänslig information och därför ska ledamöter och ersättare 
genomgå säkerhetsprövning. 

Personuppgifter 
4 §  Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 

enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, 
GDPR. 
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Processbehörighet  
5 §   Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.  

Annan verksamhet  
6 §  Krisledningsnämnden har vidare ansvar för att  

- arkivhålla handlingar inom sitt verksamhetsområde, 
- information lämnas om nämndens verksamhet, och 
- reformera och förenkla regler inom nämndens verksamhet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet  
7 §  Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den 

ledningsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.  

 
Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna 
redovisning i enlighet med de riktlinjer fullmäktige ger ifråga om 
omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 

Förvaltningsorganisation  
8 §  Under en extraordinär händelse står hela den kommunala förvaltnings-

organisationen till krisledningsnämndens förfogande. 

B. Nämndens arbetsformer  

Sammansättning  
9 §  Krisledningsnämnden är en fristående nämnd under kommunfullmäktige 
 med tre ledamöter och tre ersättare. Ordinarie ledamöter bör bestå av 
 presidiet i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt för sammanträden 
10 §  Krisledningsnämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden 

beslutar.   

Kallelse  
11 §  Nämndens ordförande eller vice ordförande bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden ansvarar för 
att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice 
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ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot längst tid 
göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Ordföranden  
12 §  Det åligger krisledningsnämndens ordförande att  

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta 
initiativ i dessa frågor, och 

- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga 
nämnder. 

Ersättare för ordföranden  
13 §  Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
14 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller till 
någon annan tjänsteperson inom Gemensam service som i sin tur kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring  
15 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att fortsätta 

delta i ett redan påbörjat sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe.  

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
16 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.  
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En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Sekretess  
17 §  I det fall krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse övertar 

verksamheter, har krisledningsnämnden då också tillgång till den 
verksamhetens sekretessbelagda handlingar, varvid sekretesslagens regler 
tillämpas. För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den 
sekretess som skulle ha gällt i ordinarie sammanhang. 

Reservation  
18 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före justeringen av protokollet.  

Justering av protokoll  
19 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att 

en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Delgivning  
20 §  Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden. Vid 

ordförandens förhinder sker delgivning med vice ordförande eller 
tjänsteperson som krisledningsnämnden bestämmer.  

Undertecknande av handlingar  
21 §  Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden. Vid ordförandens förhinder görs 
undertecknande av vice ordförande och kontrasigneras av tjänsteperson som 
styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna 
handlingar.  

Närvarorätt 
22 §  Kommundirektören har rätt att närvara och yttra sig vid 

krisledningsnämndens sammanträden. Kommundirektören har då även rätt 
att delta i överläggningarna samt att få göra en anteckning till protokollet.  
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
sammanträden. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Krisledningsnämndens upphörande 
 
23 §  Krisledningsnämnden avgör när situationen är sådan att nämnden inte längre 

behöver vara i funktion. 
 
 Om krisledningsnämnden fattar beslut om att nämnden ska upphöra, återgår 

de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till 
ordinarie verksamhetsledning. 

 ________________________ 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-14 KS/2022:817
  

  
   
  
    

 

Taxa för slamavgift 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 
2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller sedan den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör. Slammet i enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas som 
hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den 
entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller 
transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den föreslagna slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030 Slamtaxan för år 2023 är 
korrigerad efter nya förutsättningar utifrån genomförd upphandling, samt 
att det ska korrelera bättre till mängden slam som tas om hand, då en stor 
kostnad är kopplad till omhändertagande av slam. Taxan ska finansiera de 
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, slutna 
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tankar och slamavskiljare/köksavlopp. Kostnadsökningen för slammet är 
beräknad till 4% på total budget för 2023. Taxan är beräknad att täcka 
dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är dels att kostnaden 
för omhändertagandet av slam har ökat under 2022 samt beräknas öka 
under kommande år med även ökade kostnader på grund av det 
ekonomiska läget i Sverige och världen bland annat med ökade 
drivmedelskostnader. 
 
En ökad avgift för slam kommer att påverka kommunkoncernens resultat 
då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket 
belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående slamtaxa år 2023 
 Taxa för slamavgifter år 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  

Box 9 Tomas  Ulväng  

815 21 Tierp  Vd 

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 

Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-10-12  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
Slamtaxa för Tierps kommun 2023 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige 
 

att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 

2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 

 

 

Bakgrund 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 

kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller från den 1 januari 

2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 

av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 

avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 

 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2023 

 

 

Motivering 

I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av 

hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 

enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 

tömningen anlitar Temab i sin tur en entreprenör.  

 

Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp 

klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, 

eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och 

transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas 

eller transporteras på något annat sätt. 

 

  



2 (2)  

 

 

Tierps Energi & Miljö AB Handläggare  

Box 9 Tomas  Ulväng  

815 21 Tierp  Vd 

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp Telefon: 0293-21 99 01 

Telefon: 0293-21 99 00 Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se 

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 

verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. I den föreslagna 

slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens långsiktiga 

lokala miljömål enligt Agenda 2030 

 

Slamtaxan för år 2023 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 

genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam 

som tas om hand, då en stor kostnad är kopplad till omhändertagande av 

slam.  

 

Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av 

det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 

avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 

 

Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 4% på total budget för 

2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till 

kostnadsökningen är dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har 

ökat under 2022 samt beräknas öka under kommande år med även ökade 

kostnader pga av det ekonomiska läget i Sverige och världen bland annat 

med  ökade drivmedelskostnader.  

 

 

 

 

Tidplan 

Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

 
 

Beslut delges  

Kommunchef 

Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande Vd 



 

 
 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Inledning 

Bakgrund 

Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala 

renhållningsansvaret. 

Syfte 

Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Omfattning 

1. Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har i uppdrag av Tierps kommun 

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens 

ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt 

omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från 

kommunen. 

 

2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende 

anläggnings- och brukningsavgifter. 

 

3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas senast på förfallodagen. 

Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs 

dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift 

enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader. 

 

4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna 

taxa. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter 

jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår 

samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna 

taxa för slamavgifter. 

 

5. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att 

den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall 

finnas. 

 

6. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av 

väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den 

ordning som Temab bestämmer. 
 

7. Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 

förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 

kostnadsändringen. 
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8. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en 

tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram 

avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris. 

 

9. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig 

ansökan. Se även Temab:s hemsida. 

 

10. Förhållanden på tömningsplatsen 

Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig. 

Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får 

ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan 

hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen 

som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet 

eller tömningsfordon. Kontakta Temab om särskilda önskemål om 

uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga 

avgörandet om uppställningsplats. 
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Avgiftsbestämmelser  

Typ av hämtning Volym 

kbm 

Enhet Pris  

(inkl moms) 

Slamavskiljare/köksavlopp    
Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning 

 0 - 1,5 per tömning 848 kr (818)  

 1,6 - 3 per tömning 1 247 kr (1203)    

 3,1 - 5 per tömning  1 996 kr (1925)  

 5,1 - 8 per tömning  3 243 kr (3129) 

    

Budning (extra beställning)     

Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 

per tömning 781 kr (750)  

    

Slutna tankar    

Överenskommen regelbunden tömning 

 0 - 3 per tömning 1 247 kr (1203)  

 3,1 - 5 per tömning 1 996 kr (1925)  

 5,1 - 8 per tömning 3 243 kr (3129)  

    

Budning (extra beställning)    

Tillägg på ordinarie tömning Alla 

volymer 

per tömning 781 kr (750) 

    

Tilläggsavgifter    

Tillägg för slang över 25 m  per 5 meter 110 kr (110) 

Tillägg för volym >8 per 

kubikmeter 

385 kr (385) 

Akuttömning inom 24 h under 

ordinarie arbetstid 

 per tömning  3000 kr (3000)  

Bomkörning*  per tillfälle 781 kr (750)  

Spolning i samband med tömning  per tillfälle 1000 kr (1000) 

 
* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som 

planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, 

hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 

miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 

Renhållningsordning för Tierps kommun 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-14 KS/2022:818
  

  
   
  
    

 

Taxa för renhållning 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps 
kommun. Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktigebeslut och gäller från och med 2023-01-01 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ 
ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 
uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 
vidareutveckling av återvinningscentralerna. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.  
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 
2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 
det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 
annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete 
och fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt 
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låg. Temab har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till 
övergång till fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år 
 
En ökad taxa för renhållning kommer att påverka kommunkoncernens 
resultat då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift 
vilket belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

 Missiv till KF angående renhållningstaxa år 2023 
 Taxa för renhållning 2023 

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Dokumentnamn 

 Förslag till beslut 
  

 Datum Diarienummer 

 2022-10-12  

 
 Adress Delegationspunkt 

 Kommunfullmäktige  

    

   
 
 
Renhållningstaxa för Tierps kommun 2023 
 

Förslag till beslut  

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att 

hemställa till Kommunfullmäktige 
 

att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun. 

Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt kommunfullmäktigebeslut och 

gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 

 

 

Bakgrund 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 

kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 

2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 

kommunala renhållningsansvaret. 

 

  

Beslutsunderlag  

 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2023 

 

 

Motivering 

Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 

långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 

kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 
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Tierps Energi & Miljö AB  

Box 9  

815 21 Tierp  

Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp  

Telefon: 0293-21 99 00  

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 

verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 

 

Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 

uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 

vidareutveckling av återvinningscentralerna. 

 

Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att 

utföra det kommunala renhållningsansvaret. 

 

Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 

2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 

det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 

annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete och 

fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt låg. Vi 

har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till övergång till 

fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år. 

    

 

 

Tidplan 

Taxan träder i kraft 2023-01-01. 

 
 

Beslut delges  

Kommundirektör 

Vd för Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande Vd 



 

 
 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Dokumentets giltighet och beslut 

Dokumentnamn: Taxa för Renhållning 
Gäller för: Tierps kommun 

Gäller fr o m: 2023-01-01 

Gäller t o m: 2023-12-31 

Fastställd av: Fullmäktige § xxx/2021 
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Dokumentansvar och handläggning 

Dokumentansvarig: Anna Sjöberg Sjödén, 
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Handläggare: Anna Sjöberg Sjödén, 

Verksamhetschef renhållning, 

Temab 

Dokumenthistorik 

Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § /2021 

Upphäver: Renhållningstaxa 2022 

 



 

3 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................ 4 

Syfte ....................................................................................................................... 4 

Omfattning ............................................................................................................. 4 

Avgiftsbestämmelser.................................................................................................. 7 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder .................................................... 11 

 

 
  



 

4 
 

Inledning 

Bakgrund 

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål 

inom avfallsområdet. 

Syfte 

Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Omfattning 

Tierps Energi & Miljö AB (Temab) har, i uppdrag av Tierps kommun, 

verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar. 

Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av 

någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen. 

 

Taxan 

Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har i sitt uppdrag av Tierps kommun för 

att utföra det kommunala renhållningsansvaret. 

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms, där det inte tydligt framgår att det är 

exklusive moms. 

 

Om Temab:s  kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, 

förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med 

kostnadsändringen. 

Det belopp som anges på fakturan skall betalas senast på förfallodatum. Belopp 

avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs påminnelseavgift, 

dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen 

om ersättningar för inkassokostnader. 

 

Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att räkna 

ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften 

för valt abonnemang. 

 

Separata avgifter är angivna för till exempel, ändring av abonnemang, beställning av 

särskilda tjänster, behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, mm. 

 

Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en tjänst 

har inte definierats i den kompletta taxan skall Temab räkna fram avgiften i det 

enskilda fallet till självkostnadspris. 
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Information 

I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar undantag 

från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande bestämmelser 

medför ej befrielse från grundavgiften. 

 

Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. Se 

även Temab:s hemsida. 

 

På grund av väderleksförhållanden och helgdagar kan ändring av tidpunkt för 

hämtning av restavfall, matavfall och latrin ske. Temab kommunicerar ut ändringar 

på sin hemsida. 

 

Fastighetsinnehavarens ansvar 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att: 

 

1. teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och de 

förekommande verksamhetsutövarnas behov. 

 

2. de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om 

gällande regler för avfallshanteringen. 

 

3. sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Samt 

att föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i avfallskärlet 

 

4. hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö  

 

5. rengöra de kärl som ingår i abonnemanget. 

 

6. snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. Enskild väg 

och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i sådant skick att den är farbar 

för hämtningsfordon. 

 

7. backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig 

vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller alternativ 

placering av kärl arrangeras och beslutas av Temab. 

 

8. avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtningsdag vardagar 06.00–

22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00. 

 

9. kärlen placeras med handtagen utåt 

 

10. tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt. 

 

11. Ägarbyte anmäls via Mina Sidor på Temabs hemsida av säljare alternativt via 

blankett som skrivs ut via Mina sidor på Temabs hemsida. 
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Gemensamma avfallskärl  

 

Vid gemensamma avfallskärl delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på 

de rörliga hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter.  

 

Se renhållningsordningen för vidare information. 
 

Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Temab rätt att ta ut 

en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta 

sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, 

elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då 

felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som läggs i kärl 

för restavfall (grönt kärl).  

 

Städavgift 

Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift. 

 

Fakturering  

Temab har rätt att fakturera upp till 3 år tillbaka i tiden om fastighetsinnehavare inte 

följt gällande föreskrifter i renhållningsordningen. 
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Avgiftsbestämmelser (priser inom parentes är förra årets taxa) 

Grundavgift 

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och 

verksamheter per år/säsong. Grundavgiften debiteras per lägenhet i flerbostadshus, 

per bostadshus eller per verksamhet/företag. 

I grundavgiften ingår:  

- Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall för 

privata hushåll*,  

- Övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och 

lokaler.  

* Verksamheter betalar för återvinningskort för att besöka återvinningscentraler 

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 

företag, skolor och institutioner. 

Grundavgiften går inte att avsäga sig från. 

 

Grundavgift (inkl moms) 

En-till tvåbostadshus och fritidshus 1386 kr/år (1332) 

Flerbostadshus  693 kr/lägenhet och år 

(665) 

Verksamheter 693 kr/år (665) 

 

 

 

Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering 

Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av 

sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek 

och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek. 

 

Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 897 kr (864) 

Restavfall 240  1 537 kr (1480) 

Restavfall 660 4 227 kr (4071) 

      

Matavfall 140  583 kr (562) 

Matavfall 240  1 000 kr (963) 
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Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet, 13 hämtningar/år + varannan 

vecka för matavfallet, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 698 kr (682) 

Restavfall 240  1 019 kr (990) 

Restavfall 660  2 364 kr (2285) 

      

Matavfall 140 583 kr (562) 

Matavfall 240  1 000 kr (963) 

 

 

Sommarabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 673 kr (648) 

Restavfall 240  1 153 kr (1110) 

Restavfall 660 3 170 kr (3053) 

      

Matavfall 140  437 kr (421) 

Matavfall 240 750 kr (722) 

 

Sommarabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Var fjärde vecka för restavfallet + varannan vecka för 

matavfallet 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 140 430 kr (418) 

Restavfall 240 670 kr (649) 

Restavfall 660  1 679 kr (1620) 

      

Matavfall 140  437 kr (421) 

Matavfall 240  750 kr (722) 
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Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering 

 

Hemkompostering förutsätter att abonnenten komposterar matavfallet i godkänd 

kompostbehållare. För att kunna erhålla ”Abonnemang hemkompostering” krävs 

godkänt tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten, se även renhållnings-

ordningen.  

 

 

Årsabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Varannan vecka 140 1 147 kr (1114) 

Varannan vecka 240 1 787 kr (1730) 

Varannan vecka 660 4 477 kr (4321) 

      

Var fjärde vecka 140  698 kr (682) 

Var fjärde vecka 240 1 019 kr (990) 

Var fjärde vecka 660 2 364 kr (2285) 

 

 

Sommarabonnemang; Hemkompostering; Restavfall 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Varannan vecka 140 860 kr (835) 

Varannan vecka 240 1 340 kr (1298) 

Varannan vecka 660 3 358 kr (3241) 

     

Var fjärde vecka 140 430 kr (418) 

Var fjärde vecka 240 670 kr (649) 

Var fjärde vecka 660 1 679 kr (1620) 
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Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat 

 
Detta abonnemang ska enbart väljas i sällsynta fall där det inte är möjligt att källsortera.  

Årsabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms)  

Osorterat avfall 140 2 690 kr (2591)  
Osorterat avfall 240  4 612 kr (4441)  
Osorterat avfall 660 12 682 kr (12213)  

 

Sommarabonnemang; Osorterat 

Hämtningsintervall: Varannan vecka (v18/v19 – v38/39), 11 hämtningar per år 

  Kärlvolym (l) Pris/ år 

Osorterat avfall 140 2 018 kr (1943) 

Osorterat avfall 240  3 459 kr (3331) 

Osorterat avfall 660 9 511 kr (9160) 

 

 

Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m 
 

Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet återplaceras 

efter tömning. 

 

Årspris per meter och kärl enkel dragväg 

 

Hämtning var fjärde vecka  23 kr (22) 

Hämtning varannan vecka  46 kr (44) 

Hämtning varje vecka  92 kr (88) 

 

 

Hämtning av latrin 

 

Hämtning av latrin är avsett för sommarboende och omfattar hämtning varannan 

vecka under säsongen maj- september. I abonnemanget ingår att Temab 

tillhandahåller 6 st engångsbehållare, dessa levereras ut i maj.  

 

Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong 2 403 kr (2256) 

Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning 489 kr (470) 
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Hämtningsavgift – verksamheter/företag - andra hämtnings-intervall 

Verksamheter/företag kan ha behov av fler eller färre hämtningar än varannan vecka (26 

hämtningar årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang) och då multipliceras 

taxan enligt följande faktorer.  

 

Hämtningsintervall Antal hämtningar / år Faktor 

4 gånger / vecka 208 8 

3 gånger / vecka 156 6 

2 gånger / vecka 104 4 

1 gånger / vecka 52 2 

1 gång /månad 13 0,5 

 

Hämtningsavgift - Container  

Vid hämtningsavgift ”källsortering” betalar kunden för hämtning och behandling av 

sitt restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av kärlstorlek 

och hämtningsintervall. Kostnaden är beräknad per liter på respektive kärlstorlek. 

 

Årsabonnemang; Källsortering 

Hämtningsintervall: Varannan vecka, 26 hämtningar/år 

  Kärlvolym (l) 

Pris/ år 

(inkl moms) 

Restavfall 6 000 38 429 kr (-) 

Restavfall 8 000 51 239 kr (-) 

     

Matavfall 140 583 kr (562) 

Matavfall 240 1 000 kr (963) 

 

 

Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter  
(priser ink moms)  
 

Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 1052 kr/tim (1012) 

Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer 792 kr/tim (762) 

Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl 161 kr/st (155) 

Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering 1191 kr/kärl (1145) 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 482 kr/kärl (463) 

Per extra säck vid ordinarie tömning  157 kr/säck (151) 

 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 

Miljöbalken 27 kap. 4- 6 §§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant 

sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 103 
Dnr KS/2022:830 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas 
inom den debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig 
översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen 
och handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:830
  

  
   
  
    

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas inom den 
debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare timtaxa var 
1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell 
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften 
samt översyn av innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån 
Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 
Syfte 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de 
författningar inklusive förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

Omfattning 
2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 
 

4 §  Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat 
fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
augusti månad 2022. 

5 §  Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om 
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen. 
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Avgiftsbestämmelser  
Timavgift 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 200 kronor per timme 
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en 
anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar 
och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  
7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till 
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt 
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av 
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på 
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning 
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan. 

Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering 
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 9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut i förskott. Av 9 § 
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen upphört.  

11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll och äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften 
ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av 
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

1. Typ av verksamhet och 
     livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Inform-
ations-
modul

Erfar-
enhets-
modul

( )Riskmodulens tid
Kontrolltids-

tillägg Tidsfaktor+ X = Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

Faktorer kopplade
till information

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Erfarenhets-
klass

Risk-
modul

Riskklass

Riskfaktorer
För verksamheten
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Höjning eller nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive 
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala 
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig 
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §, 
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild 
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och 
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Avgiftens erläggande 
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor 
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 

16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas 
hos länsstyrelsen. 

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder 
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, 
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, 
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och 
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med 
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 104 
Dnr KS/2022:831 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Taxan har justerats för att vara närmare den 
bedömda faktiska handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid 
har varit ca 75%. Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 
timmar, 4 § från 6 till 8 timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 
4 timmar, 28 § från 7 till 8 timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 
timmar till att omfatta större ändring till 8 timmar och mindre ändring till 
4 timmar. Taxan har kompletterats med avgifter för ny lagstiftning 
rörande lag om tobaksfria nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till 
för att ta ut avgift för påminnelser för restaurangrapporter som inte 
lämnas in i tid. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 
%. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 

och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lag om handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:831
  

  
   
  
    

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. 
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive 
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt 
avrundad till jämna 10-kr. Taxan har justerats för att vara närmare den 
bedömda faktiska handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid har 
varit ca 75%. Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 timmar, 4 
§ från 6 till 8 timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 4 timmar, 
28 § från 7 till 8 timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 timmar till att 
omfatta större ändring till 8 timmar och mindre ändring till 4 timmar. 
Taxan har kompletterats med avgifter för ny lagstiftning rörande lag om 
tobaksfria nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till för att ta ut avgift 
för påminnelser för restaurangrapporter som inte lämnas in i tid. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
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myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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Inledning 
Syfte 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med 
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade 
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar 
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller 
tillsynsärenden. Avgiften är beräknad utifrån budgeterade kostnader för tillstånd 
och tillsyn.     

Omfattning 
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel av vissa 
receptfria läkemedel.  

Avgiftsbestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller 
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten              12 000 kr  

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 600 kr  

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden  6 000 kr 
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 

6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,  4 800 kr  
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering  

7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd 2 400 kr  

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd   3 600 kr 
vid pausservering   

9 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning    9 600 kr 
med byte av mer än 50 % av styrelsen och/eller ändring av  
ägarmajoriteten bolaget 
 
10 § Anmälan om förändrad bolagssammansättning vid mindre  4 800 kr 
ändring av bolagssammansättning, 50 % och under av styrelsen  
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och utan ändring av ägarmajoriteten   
 
11 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten    4 800 kr 

12 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

13 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med  2 400 kr 
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen 

14 § För varje ytterligare dag tillkommer     300 kr  

15 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap   1200 kr  

16 § För varje ytterligare dag tillkommer         300 kr  

17 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även 
om ansökan avslås. 

Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd 

18 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd   3 600 kr 
till allmänheten   

19 § Fast årlig tillsynsavgift,   1 200 kr  
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering 

20 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för 
catering: 

Ny lokal           600 kr  

Redan godkänd lokal       300 kr  

21 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för 
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse 

0 – 75 000   1 800 kr 

75 001 – 150 000  3 000 kr 

150 001 – 225 000  4 200 kr 

225 001 – 300 000  5 400 kr 

300 001 - 500 000  6 600 kr 

500 001 – 750 000  7 800 kr 

750 001 – 1 000 000  10 800 kr 

1 000 001 – 2 000 000  13 800 kr 

2 000 001 – 3 000 000  16 200 kr 

Över 3 000 000  18 600 kr 
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22 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den 
högsta avgiftsgruppen. 

23 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar 
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att 
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget 
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av 
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om 
serveringstillstånd.  

24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta 
ned eller efterskänka tillsynsavgiften. 

Övriga avgifter 

25 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:  

Stadigvarande      1800 kr 

Tillfälligt till allmänheten      1200 kr 

Tillfälligt till slutet sällskap       900 kr  

26 § Avgift för påminnelse om att lämna in restaurangrapport som  1 200 kr 
inte inkommit i tid. Avgiften tas ut per påminnelse 
 
27 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in   2 400 kr 
restaurangrapport i tid 

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter 

28 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av  9 600 kr 
tobak 
   
29 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl  1200 kr 

30 § Handläggning av anmälan av servering av folköl  1200 kr 

31 § Handläggning av anmälan av försäljning elektroniska cigaretter1200 kr 

32 § Handläggning av anmälan av tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

33 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4800 kr 

34 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger 1800 kr  
som har serveringstillstånd 
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35 § Fast årlig tillsynsavgift folköl   1200 kr 

36 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter  1200 kr 

37 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel  1200 kr 

38 § Fast årlig tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter 1200 kr 

39 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och 
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista 
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan eller 
ansökan har gjorts. 

Övriga avgifter 
40 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning 
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden 
debiteras 1200 kr per timme per påbörjad tillsynstimme för samtliga lagstiftningar 
som denna taxa gäller för. 
 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 23 § samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
40 §. 
 
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling, 
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon, 
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta 
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med 
timavgift. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 105 
Dnr KS/2022:832 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska 
vara 1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter 
enligt bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för 
handläggningen. Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 
8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2022 som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande 
höjning av konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor 
vilket underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-23 KS/2022:832
  

  
   
  
    

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen  2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs 
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter enligt 
bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för handläggningen. 
Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Chef 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Inledning 

Bakgrund 
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten 
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska 
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och 
undersökningar.  

Syfte 
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med 
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt 
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. 

Omfattning 
Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 
vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 

Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 
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Avgiftsbestämmelser  
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 8 kap 14 § i strålskyddsförordning 
(2018:506) i förening med 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) får en kommunal 
nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Taxan baserar sig på SKR:s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor. 
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt 
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den 
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per 
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning 
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar 
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har 
återkommande årlig tillsyn. 

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKR:s 
förslag till taxor. 
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Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Kommunstyrelsen 
respektive Jävsnämnden.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 

(årlig tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1200 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan 
avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.  

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift kan även tas ut i ärenden 
med kombination med fast grundavgift och timavgift i ärenden där tiden för grundavgift överstiger 
handläggningstiden.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift 
tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. I ärenden med kombination för fast 
grundavgift och timavgift meddelas detta i särskilt avgiftsbeslut. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen då inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift 
ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 
innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 
§§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken.  

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift kan även tas ut i ärenden med 
kombination med fast grundavgift och timavgift i ärenden där tiden för grundavgift överstiger 
handläggningstiden. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas 
för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 
som anges för övriga verksamheter. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då 
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas. I ärenden med kombination för 
fast grundavgift och timavgift meddelas detta i särskilt avgiftsbeslut. 
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16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i miljöprövningsförordning (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig 
att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår 
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i 
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För 
tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av 
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader.  
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Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

Betalning av avgift 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 
 
 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 
Timmar (h) 

  
Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN 
 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 8 grundavgift.  
Timavgift därutöver 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 
utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  
Anmälan  

 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timavgift 

  

Tillsyn 
 

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, 
vilthägn eller allemansrätten 

timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

 

1. Vattentoalett till sluten tank 4 
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde) 
4 

4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 
5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 10 
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter timavgift 
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7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta 
tillståndet i anspråk har löpt ut. 
 

timavgift 

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt 
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och 
hälsoskyddsförhållandena är de samma.  
 

timavgift 

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 
samma fastighet och vid samma tillfälle 

timavgift 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit 
avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 3 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan avseende: 
 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251)  timavgift 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmeanläggning. Gäller anläggningar med max 2 borrhål 2 
2. Bergvärmeanläggning med fler än 2 borrhål per fastighet. 5 grundavgift 

Timavgift därutöver 
3. Övriga anläggningar timavgift   

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt timavgift 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning 
 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 
3. Orm som inte anges i 4 Timavgift 
4. Giftorm Timavgift 
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Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

Timavgift 

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

2 grundavgift 
Timavgift därutöver 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande 
eller stickande verktyg 

3 grundavgift 
Timavgift därutöver 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor 

timavgift 

3. Skol- och fritidsverksamhet timavgift 
Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen timavgift 
  

Tillsyn 
 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen timavgift 
  
Provtagning  

Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt 
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7. 
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer. 

 

1. Strandbad timavgift 
2. Övriga badanläggningar timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning 

 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är 
lämpliga och tillräckliga 

timavgift 

  
Anmälan 

 

Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse 
från verksamhetsutövare 

timavgift 

Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. timavgift 
  
Tillsyn 

 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar 
samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
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Tillsyn 
 

Tillsyn av vattenverksamhet timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timavgift   

Tillsyn 
 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

4 grundavgift 
Timavgift därutöver   

Anmälan 
 

Handläggning av anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:9) 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

2 grundavgift 
Timavgift därutöver 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om 
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 

timavgift 

  
Information 

 

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan 
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 

timavgift 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

timavgift 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

timavgift 

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5) och miljötillsynsförordningen (2011:13): 

 

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av  brandfarliga 
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga 
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

Timavgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. Timavgift 
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Timavgift 
  

Tillsyn 
 

Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  

Prövning 
 

Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §) 1 
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från 
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §) 

- Grundavgift 1 h 
- Timtaxa max 1 h 

därutöver 
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §) - Grundavgift 2 h 

- Timtaxa max 2 h 
därutöver 

Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade 
förhållanden 

0,5 

Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

timavgift 

Prövning eller tillsyn av övriga ärenden enligt renhållningsordningen timavgift 
  
Anmälan 

 

Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter i Renhållningsordningen 

 

1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett 1 grundavgift 
Timavgift därutöver 

1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se  
Lägre tid beror på mindre administration vid hantering. 

0,5 grundavgift 
Timavgift därutöver 

2. Spridande av källsorterad urin 0,5  
3. Spridande av källsorterad urin vid samtidig prövning av eget 
omhändertagande av slam och latrin 

Ingen avgift utöver 
den för prövning  

4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i 
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift. 

timavgift 

Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt avfallsförordning 
(2020:614) 

timavgift 
  

  
Tillsyn 

 

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt avfallsförordningen 
(2020:614) 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift 
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, 
PN= Prövningsnivå T= Timavgift 

Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat 
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller 
anmälan göras: 

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol 

B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse 

C: anmälan ska göras till kommunal nämnd 

U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva 
återkommande tillsyn 

KK TF PN Beskrivning 
    JORDBRUK 
    Djurhållning m.m. 
1.10 15 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas 
även obetäckta gyltor), 
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även 
betäckta gyltor), eller 
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att 
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter 
definierade som i 1.20. 

1.11 15 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 

1.20-1 8 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
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KK TF PN Beskrivning 
   7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 

månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.   renskötsel, eller 
2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

1.20-2 6 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses 
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en 
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader 
eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder 
(betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyckling-
mödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För 
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid 
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve 
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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KK TF PN Beskrivning 
   1.   renskötsel, eller 

2.   om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 
1.2001 2 U Djurhållning 30-100 djurenheter 
    Odling 
1.30 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
1.3001 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

5000 kvadratmeter 
1.3002 4 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 

2000 men högst 5000 kvadratmeter 
1.3003 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 

kvadratmeter 
1.3004 6 U Anläggning för torkning av gödsel 
    FISKODLING M.M. 
5.10 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
5.20 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 5.10. 

5.2001 2 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS M.M 

    Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter 
10.10 12 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 

hektar, om verksamheten inte 
    1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
    2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

10.11 15 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

10.20 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 
naturgrus (totalt uttagen mängd). 
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KK TF PN Beskrivning 
10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av  högst 10 000 ton 

naturgrus (totalt uttagen mängd). 
10.40 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst  5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

10.50 8 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.5001 4 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 
eller andra jordarter  
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller  
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton 
torv per kalenderår. 

10.6001 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
11.10 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges 

i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
11.20 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 11.10. 
11.30 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 
    Malm och mineral 
13.10 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 
10.40. 

13.20 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål. 
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KK TF PN Beskrivning 
13.40 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 13.50. 

13.50 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

13.60 25 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 
13.70 6 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 
    LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
    Animaliska råvaror 
15.10-1 75 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton 

slaktvikt per kalenderår. 
15.10-2 35 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 

50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
15.20 20 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton 

slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.10. 

15.30 8 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.10 eller 15.20. 

15.40 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en 
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten innebär annat än endast frysning. 

15.41 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av 
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 40 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-2 30 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig 
enligt 15.80. 

15.5001 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en 
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 35 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 
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KK TF PN Beskrivning 
15.50-4 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5002 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och 
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.60-1 75 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-2 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men 
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.60-3 75 B 
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 
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KK TF PN Beskrivning 
15.60-4 35 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 

skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 6 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-
barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller 
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 2 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller 
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller 
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår.  

15.80-1 10 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 
ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-2 6 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton 
rökta produkter per kalenderår. 

15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

    Vegetabiliska råvaror 
15.90-1 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 60 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9001 55 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer 
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår. 

15.9002 50 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 
50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 12 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.10001 6 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan 
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 
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15.110-1 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på  mer än 
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-2 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-3 60 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                           

15.110-4 55 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.120 25 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller 
torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 8 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår. 
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15.130 10 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 

rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 2 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, 
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 25 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 10 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90. 

15.14001 2 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

15.14002 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

15.150-1 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10 

15.150-2 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-3 60 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.150-4 55 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000 
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.160 20 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 
eller 15.150. 

    Mjölk, oljor, fetter m.m. 
15.170 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en 

invägning av mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 25 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.170. 
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15.180-2 20 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 

undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-3 10 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 2 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med 
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning 
av högst 500 ton per kalenderår. 

15.190-1 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 55 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 10 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 
15.170 eller 15.190. 

15.20001 2 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

15.210-1 55 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-2 45 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-3 35 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.90 eller 15.170  

15.220 6 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer 
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 2 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. 
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    Drycker m.m. 
15.230 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 

drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 15 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 10 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 
ton ren etanol per kalenderår. 

15.24002 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

15.250-1 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
50 000 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-2 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-3 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 
500 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-4 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-5 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 
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15.250-6 25 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 

1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                               

15.25001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ läskedryck per kalenderår.  
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                               

15.250-7 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                         

15.250-8 35 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.250-9 30 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.25002 10 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 m³ maltdryck per kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför 
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                            

15.260 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller 
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.  

    Annan livsmedelstillverkning 
15.270 75 B Anläggning för tillverkning av 

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om minst tio kubikmeter. 
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15.27001 8 U Anläggning för tillverkning av 

1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym 
om högst tio kubikmeter. 

15.280-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-2 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 
ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-3 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton 
choklad eller konfektyr per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28002 2 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter 
per kalenderår. 

15.280-5 25 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.280-6 10 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.28003 2 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
15.290-1 80 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 

slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 55 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 
livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 40 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton 
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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15.300-2 20 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra 

livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30001 6 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, 
om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.300-3 20 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 
15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 6 U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-
15.300. 

    Foder 
15.320-1 80 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 

som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton 
råvara per kalenderår. 

15.320-2 35 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.32001 8 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas 
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter 
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
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15.330 35 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av 
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. 
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom 
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen 
av första stycket. 

   Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-1 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-2 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.34001 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 5 000 ton spannmålsfoder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 25 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-4 10 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 
eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260. 
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15.34002 2 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror 

till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 
högst 500 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.  

    TEXTILVAROR 
17.10-1 100 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 

ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                            
17.10-2 90 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 

men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                      
17.20-1 50 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller 

färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför 
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton 
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-2 45 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 35 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av 
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga 
organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 10 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 6 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton 
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 6 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 
17.3003 2 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 
    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
18.10 70 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder 

eller färdigt pälsskinn per kalenderår. 
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18.20 70 B Anläggning för 

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 
ton råvara per kalenderår, eller 
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton 
råvara per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder 
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.30-2 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton 
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 2 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller 
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller 
färdigt pälsskinn. 

18.3002 6 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
mer än 1 ton hudar per kalenderår 

18.3003 2 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som 
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på 
högst 1 ton hudar per kalenderår 

    TRÄVAROR 
20.10-1 25 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 

kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-2 20 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
39.10 eller 39.20. 

20.10-3 15 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.1001 6 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller 
vakuumimpregnering eller doppning. 

20.20-1 65 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 500 000 m³ per kalenderår  

20.20-2 50 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
200 000 -  500 000 m³ per kalenderår  

20.20-3 35 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår  
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20.30-1 25 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 

genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.30-2 15 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
20.20. 

20.3001 6 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-2 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-3 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

20.40-4 20 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.40-5 15 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 
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20.40-6 8 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4001 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 

20.40-7 10 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig 
flisning. 

20.4002 2 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

20.50-1 70 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.50-2 50 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor 
per kalenderår. 

20.60-1 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.60-2 15 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 
spån per kalenderår. 

20.70-1 25 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                        

20.70-2 20 B Anläggning för lagring av 
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                          
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20.70-3 15 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                               

20.80-1 6 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

20.80-2 15 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer 
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-4 15 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 10 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

20.90 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

20.9001 2 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller 
orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
21.10-1 110 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-2 90 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material.  Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 
med blekning. 

21.10-3 70 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning. 
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21.10-4 75 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 

andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 60 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller 
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa 
(mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-6 60 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton 
returfibermassa per kalenderår. 

21.20-1 45 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                               

21.20-2 35 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton 
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                          

21.2001 8 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa 
per kalenderår.                                                                                                                                                                          

21.30 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår. 

21.40 25 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30. 

21.50 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller 
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 6 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp 
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 4 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med 
torr process 

    FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 
22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.20 eller 39.30. 

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 6 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4001 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 

22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår. 
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22.4003 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 

5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.40-3 8 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.10-1 75 A Anläggning för tillverkning av koks 
23.10-2 110 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till 

gas- eller vätskeform. 
23.10-3 140 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig 

enligt 31.40. 
23.1001 8 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol) 
23.20 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40. 
23.30-1 225 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.30-2 140 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja 

eller naturgas per kalenderår. 
23.40 60 A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle 

23.50 60 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat 
kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
24.10-1 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.                                     
24.10-2 90 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen. 
24.10-3 120 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med amalgammetoden. 
24.10-4 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden. 
  



37 

KK TF PN Beskrivning 
24.10-5 100 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 

tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår. 

24.20 50 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell 
skala tillverka läkemedelssubstanser. 

24.30 20 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt 
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.40-1 110 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-2 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen 
(tensider) 

24.40-3 100 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack i form av 
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 95 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 90 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala 
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

24.50 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
1. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 
b) organiska syror, eller 
c) bipolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

24.60-1 130 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande 
gödselmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-2 110 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och 
bekämpningsmedel. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10. 

24.60-3 35 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska 
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt 
framställd gas. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning 
till bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där 
tillverkningen sker, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.70 20 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 
5 000 ton gas per kalenderår. 

24.7001 6 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 
ton gas per kalenderår. 
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24.80 20 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 

tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81 

24.81 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.90 20 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk. 

24.100 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 55 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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24.110-2 45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka  - mer än 1 000 men högst 2 000 ton 
per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 

   3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.110-4 35 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per 
kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur 
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", 
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig 
risk för fosterskador eller annan hälsorisk, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-5 30 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, 
enligt  

   föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och 
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt 
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för 
fosterskador eller annan hälsorisk,  
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår,  
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-
metik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till 
högst 2 000 ton per kalenderår, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.120-1 25 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka 
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20 

24.12001 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

24.120-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material, 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.120-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.12002 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter. 

24.130 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, eller 
4. andra kemiska produkter. 

24.140-1 35 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.140-3 12 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 

mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

    GUMMI- OCH PLASTVAROR 
25.10-1 60 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.10-2 40 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

25.11-1 30 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-2 20 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-3 12 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-4 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.1101 2 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
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25.20-1 25 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 

produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, 
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 

25.20-2 30 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men 
högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 2 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.40 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
25.50-1 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-2 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men 
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-3 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5001 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
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25.50-4 25 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-5 15 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men 
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-6 10 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men 
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-7 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men 
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.50-8 6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men 
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 
eller 39.30. 

25.5002 2 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

    ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
26.10 50 B Anläggning för 

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per 
kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, 
inklusive tillverkning av mineralull. 

26.1001 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
26.20-1 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 
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26.20-2 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-3 35 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.20-4 20 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.30 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20. 

26.3001 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst  5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

26.40 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.10. 

26.50 35 B Anläggning för att genom bränning 
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per 
kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som 
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som 
överstiger 300 kilogram per kubikmeter. 

26.51 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.5101 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

26.60 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 
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26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår. 
    Cement, betong, kalk, krita och gips 
26.70 130 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

27.7001 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 26.70. 

26.90 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

26.100 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter 
för en produktion högst 5 ton per kalenderår. 

26.110 15 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.11001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

26.120 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 
Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 55 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 
26.140 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 
26.150-1 20 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 
26.150-2 12 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-3 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 
90.110. 

26.90001 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår. 
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26.90002 2 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 

block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 
1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

    STÅL OCH METALL 
27.10-1 160 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 100 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 60 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 50 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-5 30 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig 
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 70 A Anläggning för 
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn 
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton 
järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 60 A Anläggning för 
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30. 

27.30-1 120 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-2 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål 
per kalenderår. 

27.30-3 80 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller 
genom  hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 
megawatt. 
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27.30-4 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 

anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 
ton per kalenderår. 

27.30-5 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton 
per kalenderår. 

27.30-8 60 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-9 50 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 
process- eller sköljvatten. 

27.30-10 30 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 

27.30-11 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 15 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår 
utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 45 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per 
kalenderår. 

27.32-2 30 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.  

27.40-1 40 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
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27.40-2 35 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 

27.40-3 25 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 

27.40-4 15 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 

27.50-1 25 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för 
en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-2 20 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används,  för 
en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-4 15 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,  
för en produktion av 
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
27.40, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.60 6 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton 
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 
27.101. 

27.6001 2 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, 
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.70-1 120 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.70-2 70 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 

ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-3 35 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 30 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 100 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, 
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 50 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 35 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 30 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial 
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 120 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen 
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 
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27.90-2 75 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 

producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.90-3 45 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton 
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80. 

27.91 20 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat 
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 130 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår.                                   

27.100-2 95 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 
50 000  ton bly eller kadmium per kalenderår.                                     

27.100-3 70 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.                                      

27.10001 8 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.     

27.101-1 85 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink 
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 75 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst 
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 
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27.101-3 60 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där 

form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100. 

27.101-4 85 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-5 75 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, 
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion 
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.110-1 35 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-2 25 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton 
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-3 8 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 

27.120-1 120 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår  ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-2 85 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.120-3 45 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per 
kalenderår  ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 
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27.120-4 25 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av 

högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110. 

27.130-1 90 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 50 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 35 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-4 25 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 20 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200 
ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 15 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101. 

27.140 8 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 
27.130. 

27.14001 2 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton 
per kalenderår. 

    YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
    Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
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28.10-1 45 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 35 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-5 15 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till 
avloppsvatten. 

28.1001 4 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 40 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter  

   avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 25 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 
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28.20-3 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-4 15 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 
1 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 40 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.30-2 25 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten  men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter  men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod.  

28.30-3 20 B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod 
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28.30-4 15 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter  men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter  men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 

28.3001 4 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

28.4001 2 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50-1 40 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-2 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-3 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 25 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 
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28.50-6 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 15 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 

28.6001 2 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 12 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,  
för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.70-2 8 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 28. 10, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
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   3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-
brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. 

28.71 6 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om 
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 2 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
28.80 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 

yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
31.10 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.20 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där 

inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår. 
31.30 10 C Anläggning för tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor. 
31.40 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
31.50 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
31.60 15 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel. 
    METALLBEARBETNING M.M. 
34.10 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 

kalenderår. 
34.20 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
34.30-1 140 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 80 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 40 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
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34.30-5 100 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 

av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 60 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 30 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30. 

34.4001 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

34.50 25 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

34.60 90 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) 
större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70-1 60 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i 
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 50 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym 
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används 
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
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34.80-1 25 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 

och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

   Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-2 12 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.80-3 8 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra 
stycket. 

34.8001 2 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl 
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i 
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 

35.10 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om 
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

35.1001 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd. 

35.20 8 C Skeppsvarv. 
    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
39.10 75 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 
200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 
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39.1001 8 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller 

produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om 
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller 
högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska 
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla 
flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.20-1 65 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 

   3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-2 55 B Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
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   15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 50 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 

   7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
16. omvandling av gummi, 
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-4 35 B Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår i 
1. rulloffset med heatsetfärg, 
2. djuptryck av publikationer, 
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
4. ytrengöring, 
5. fordonslackering, 
6. bandlackering, 
7. beläggning av lindningstråd, 
8. beläggning av träytor, 
9. träimpregnering, 
10. läderbeläggning, 
11. skotillverkning, 
12. laminering av trä eller plast, 
13. limbeläggning, 
14. annan beläggning, 
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat, 
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   16. omvandling av gummi, 

17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja, eller 
18. tillverkning av farmaceutiska produkter. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.30 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

   7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 6 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, 
screentryck, laminering eller lackering, 
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge 
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan 
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 
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   13. högst 5 ton i annan beläggning, 

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas 
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen 
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 10 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton 
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 
eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5002 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5003 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses 
detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 
som i 39.10 andra stycket. 
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    LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA 

PRODUKTER M.M. 
39.60-1 60 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller 
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår. 

39.60-2 40 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 
5 000 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39.60-3 20 B Anläggning för lagring eller hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton 
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 
500 000 ton per kalenderår , eller  
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 
men högst 250 000 ton per kalenderår. 

39.70 12 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle. 
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39.7001 2 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton, 
eller 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", 
"starkt frätande" eller "frätande" 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubik-
meter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.60. 

39.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

    GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
    Gasformiga bränslen 
40.10 35 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter 

gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 15 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 
40.10. 

    Kärnkraft  
40.30  A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor. 
    Förbränning 
40.40-1 100 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 300 megawatt. 
40.40-2 40 A Gasturbin 
40.50-1 65 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 40 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.51 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 

  



67 

KK TF PN Beskrivning 
40.60-1 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-2 6 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också 
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.60-3 10 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat 
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70. 

40.6001 4 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 10 MW 

40.70 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
40.80-1 30 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW 

40.80-2 20 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW. 

40.8001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den 
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.                                                                               

40.90 15 B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 25 megawatt. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80. 

40.100-1 8 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 4 MW men högst 25 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 

40.100-2 6 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90. 
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40.10001 2 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre 

eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten 
är högst 125 kilowatt. 

    Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 
40.110 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

40.120 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
41.9001 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer 
41.9002 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 

25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer 
men högst 50 000 personer 

41.9003 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer 
    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
50.10 8 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. 1. Fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. 2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år 

50.1003 1 U Anläggning för tvättning av  
1. 1. Högst 250 personbilar per kalenderår 
2. 2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår 

50.20-1 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 
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KK TF PN Beskrivning 
50.2001 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 
50.20-3 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-4 6 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.  

50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
    INFRASTRUKTUR 
63.10-1 160 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 

mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-2 100 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp 
kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 60 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 20 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-5 15 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10. 

63.30-1 140 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 
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63.30-2 80 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 

meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-3 60 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.30-4 30 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats 
som är tillståndspliktig enligt 63.40. 

63.40 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 
meter. 

63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 
200 meter. 

63.50 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40. 

63.10001 120 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 
fordonskilometer per kalenderår  

63.10002 75 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer 
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår 

63.10101 120 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer 

63.10102 45 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 
30 kilometer 

    LABORATORIER 
73.10 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna 
bilaga, 
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som 
är högst 5 000 kvadratmeter. 
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73.1002 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter 
73-1003 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 

total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter 
    TANKRENGÖRING 
74.10-1 25 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".                                                                 

74.10-2 15 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som 
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".    

74.20 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
85.10 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
85.1001 2 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
85.20 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 

används som steriliseringsmedel. 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
90.10 
 
 
 
 
90.10-1 
 
 
90.10-2 
 
 
 
90.10-3 
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B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
100 000 personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
20 000 personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

90.11 

 
90.11-1 
 
90.11-2 
 
90.11-3 

 
 
 

80 
 

60 
 

40 

B Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller 
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enlig 90.10 
- Anslutning av fler än 100 000 personer 
 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer 
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90.15-i 40 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 90.10 

90.16  
 
 
 
 

20 
 
 

15 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

90.20-1 20 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 15 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

90.2002 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 
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    AVFALL 
    Mellanlagring 
90.29 6 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att 

yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning. Förordning 
(2018:1460). 

90.30-1 35 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 25 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av 
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är  

   avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 20 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs 
av  
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om 
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning 
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 12 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 4 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 
10 ton. 
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90.50-1 35 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 

avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 300 ton blybatterier,  
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                      

90.50-2 25 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                                                                                                                          

90.50-3 20 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden 
avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska 
produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, 
eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett 
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas.                                                                                   

90.60 6 C Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä,  
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.  
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år 
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller 
behandlas. 
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    Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
90.70-1 35 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 

den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.70-2 30 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av 
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

90.80 12 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70. 

90.8001 4 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om 
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per 
kalenderår.  

90.90 12 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag 
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

B 90.100-1 80 

 

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning  
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 40 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden 
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 20 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall 
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 15 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade 
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.119-1 50 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per 
kalenderår. 
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90.119-2 20 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 

tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den 
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.120 12 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt 
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 

    Användning för anläggningsändamål 
90.130-1 35 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats  

90.130-2 30 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats 

90.130-3 25 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-4 20 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                              
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats 

90.130-5 15 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                           
Högst 50  ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.140 6 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där 
föroreningsrisken är ringa. 

    Biologisk behandling 
90.150 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-1 60 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 
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90.160-2 30 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 

avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men 
högst 50 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.160-3 15 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.16001 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 
90.240. 

90.170-1 10 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 8 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 6 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt 
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
högst 50 ton per kalenderår. 

    Förbränning 
90.180-1 200 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
90.180-2 140 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton 
per kalenderår 

90.180-3 80 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

90.190 30 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 90.180. 
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90.212-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.212-i gäller för 

samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.213-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.213-i gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är 
   1. mer än 10 ton per dygn, eller 
   2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
Förordning (2016:1188). 

90.171 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
   1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
   2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §. Förordning 
(2016:1188). 
 

90.200 120 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 80 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200. 

90.220-1 30 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
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Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.  

90.220-3 15 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 - 
1 000 

90.22001 4 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är högst 50 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 6 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns 
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.200, 90.210 eller 90.220. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
anläggning där endast 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 
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    Animaliska biprodukter m.m. 
90.240-1 60 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 

kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 30 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.320 eller 18.10. 

90.250 12 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per 
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som 
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 12 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
15.320, 90.240 eller 90.250. 

    Uppläggning 
90.270-1 30 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton. 

90.270-3 15 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större 
mängd än 1 000 ton. 

90.280 6 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten och där 
föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

    
    Deponering 
90.290 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 
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90.300-1 55 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-2 30 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 20 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.30001 T U Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

90.310-1 40 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall,  om den tillförda mängden avfall är större än 10 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 25 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 15 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än 
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 90.290 eller 90.300. 

90.320-1 225 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår 

90.320-2 160 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår 

90.320-3 120 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per 
kalenderår 

90.330 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 40 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 15 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 
90.330. 

  



82 

KK TF PN Beskrivning 
    Annan återvinning eller bortskaffande 
90.350 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 

består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall 
är större än 20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
90.320 eller 90.370. 

90.360-1 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda 
massor per år. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda 
massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som 
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 15 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består 
av uppgrävda förorenade massor från den plats där 
anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 15 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som 
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för 
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 

90.380-1 50 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 20 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet 
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till 
materialåtervinning eller om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 8 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen 
finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 
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90.400-1 35 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 

kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter 

90.400-2 25 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av 
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller 
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter 

90.408-i 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.408-i gäller för att 
lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid 
något tillfälle är mer än 50 ton. Förordning (2016:1188). 

90.420-1 80 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men 
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-1-
Ny 

 

80 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-2 50 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men 
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-2-
Ny 

 

50 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-3 30 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 
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90.420-3-
Ny 

 

30 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4-
Ny 

 

20 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-5-
Ny 

 

15 B Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.420-5 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men 
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.420-4 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men 
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 
90.375 eller 90.410. 

90.430 6 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än 
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i 
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
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någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 
90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420. 
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KK TF PN Beskrivning 
90.450-1 55 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men 

högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                             

90.450-1-
Ny 

 

55 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 
ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-2 40 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men 
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall 
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.                                                                                                                                                                               

90.450-2-
Ny 

 

40 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

90.450-3 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton 
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som 
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), 
om  

   huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte 
1.förorenade uppgrävda massor, eller 
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440                                                                                                                                                                                 

90.450-3-
Ny 

 

20 B Anläggning för att yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 

    Långtidslagring, djupförvar 
90.455 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar. 
    Radioaktivt avfall 
90.460 100 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, 
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slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt 
avfall. 

90.485 30 B  Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.485 gäller för 
anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
Förordning (2016:1188). 

90.500-i 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.500-i gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). Förordning 
(2016:1188). 

90.510 25 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.510 gäller för att 
avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid 
från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §. 
Förordning (2016:1188). 

90.520 8 C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.520 gäller för att 
borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid. Förordning (2016:1188). 

90.406 30 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, 
eller 
   4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning 
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per 
kalenderår. Förordning (2016:1188). 

90.405 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405-i gäller för att 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. fysikalisk-kemisk behandling, 
   3. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller 
   5. behandling av slagg eller aska. Förordning (2016:1188). 

90.450 20 B Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att 
yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
Förordning (2016:1188). 
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KK TF PN Beskrivning 
    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
92.10 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större 

än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor 
eller andra sprängladdningar. 

92.20-1 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 8 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per 
kalenderår. 

92.20-3 6 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
    TEXTILTVÄTTERIER 
93.10-1 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

93.10-2 6 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
93.20 15 B Krematorium. 
    ÖVRIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
100.1001 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår 
100.1002 6 U Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton 

pulver per kalenderår 
    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
101.1001 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
101.1002 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1003 2 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
101.1004 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1005 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
101.1006 2 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år 
 
  



89 

 
KK TF PN Beskrivning 
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
200.10-2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 
200.10-3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 
200.10-4 6 C Internationell skola 
200.10-5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 6 C Förskola 
200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola 
   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 2 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 
högskolor 

200.20-2 2 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
200.20-3 2 U Fritidsgård och liknande 
   Skönhetsvård och liknande 

200.30-2 2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 
200.30-3 2 U Frisersalong 
   Vård och hälsa 

200.40-1 6 U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende 

200.40-2 2 C Fotvård 
200.40-3 4 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet 

200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 2 U Övriga alternativa behandlingar 
   Idrott och liknande 

200.50-1 6 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 
200.50-2 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 

används av många människor 
200.50-3 4 U Strandbad 
   Boende 

200.60-1 9 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde 

200.60-2 8 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 
inom samma bostadsområde 

200.60-3 6 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 
samma bostadsområde 

200.60-4 4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde 

200.60-5 6 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård 

200.60-6 4 U Camping/stuganläggning 

200.60-7 2 U Bed & breakfast 

200.60-8 4 U Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 2 U Lokaler för förvaring av djur 
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§ 106 
Dnr KS/2022:833 

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan 
finansieras via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s 
riktlinjer om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med 
kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och 
Knivsta. Inför 2023-års taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på 
PBL-taxan genomförts som vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid 
handläggning multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För 
vissa ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en 
ökning på 8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i 
enlighet med en timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter 
diskussioner inom den kommunala organisationen har förslaget till den 
nya kategorin utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” 
lokalisering tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” 
som skruvas upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl 
handläggare som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga 
åtgärder inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller 
fastigheter så tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare 
åtgärderna debiteras med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens 
handläggning och baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet 
med uppräkningen är att ge kommunen täckning för de faktiska 
handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar 
av kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra 
taxan tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny 
kategori om nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-26 KS 2022/833
  

  
   
  
    

 
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med 
kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. 
Inför 2023-års taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på PBL-taxan 
genomförts som vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås 
timtaxan höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en 
ökning på 8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i enlighet 
med en timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter diskussioner 
inom den kommunala organisationen har förslaget till den nya kategorin 
utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” lokalisering 
tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” som skruvas 
upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl handläggare 
som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller fastigheter så 
tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare åtgärderna debiteras 
med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 
har justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens 
handläggning och baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet 
med uppräkningen är att ge kommunen täckning för de faktiska 
handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar 
av kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra taxan 
tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny kategori 
om nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller 
inom området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen 
inom rubricerade områden. 
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Inledning  

Bakgrund  
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för 
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och 
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till 
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.  

Syfte  
Denna taxa gäller för avgifter för Tierps kommuns kostnader för besked, beslut och 
handläggning enligt plan- och bygglagen. Avgifter tas ut med stöd av 12 kap. 10 § 
PBL.  

Omfattning  
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet samt kart-, 
mät- och GIS-verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller 
kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges.  

Avgiftsbestämmelser   
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A, B och C i 
kommunens beslut att anta taxan.  
 
Inledande bestämmelser  
Enligt denna taxa utgår avgift för  

Tabell A – Plan- och bygglov  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och  
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när – 

nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
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annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Tabell B – Kostnader för kart- och mätverksamhet  

Tabell C – Kostnader för kart- och GIS-tjänster 

Allmänna bestämmelser  

Beräkning av avgift  

Avgift enligt tabell  
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A, B och C.  
  
Gällande taxa  
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende 
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den 
sökande.  
  
Reducerad avgift vid justering av gällande lov  
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 
enligt den tabell där åtgärden återfinns.  
  
Planavgift  
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse.  
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.   
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- 
och tvåbostadshus  
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas 
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i 
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.  
 
Reducering av avgift för fler bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
inom samma byggprojekt och fastigheter 
Om det i samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
så tas full avgift ut för den dyraste åtgärden, de övriga debiteras med 50% av 
taxaavgiften för typen. För att reduceringen av kostnad ska träda i kraft ska 
åtgärderna ingå i samma byggprojekt och på berörda fastigheter. 
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Tidsbegränsade bygglov  
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.  
  
Areabestämning  
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall 
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.   
  
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.   
Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering.  Kartavgift 
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.   
  
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
  
Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom 
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet. Tid debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
  
Handläggningskostnaden  
Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor för ärenden avseende tabell A, 
B och C.  
  
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.  
  
Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.  
  
Höjning/sänkning av avgift  
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta 
om detta.  

Ändring av taxan  

Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A, B och C samt 
det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till 
prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att 
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.   
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
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Betalning av avgift   

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits.   
Avgift får även tas ut i förskott.  
  
Icke utnyttjade bygglov  
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder 
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall 
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att 
gälla.  
  
För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut, 
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex 
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften  
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för 
handläggning och beslut.   
  
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast 
avgift för handläggning och beslut.   
  
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för 
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.  
  
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Taxans ikraftträdande  
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2022-xx-xx. Taxan tillämpas på 
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2023-01-01.  
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.  

A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader  
A 
1  

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

 Ärendetyp  

   Nybyggnad    

  

Avgift  

  

Planavgift  
A 1.1  Planenligt  30 000 kr 47 400 kr  

A 1.2  Liten avvikelse  36 250 kr 47 400 kr 
A 1.3  

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.  

 
 

Utanför planlagt 
område  

40 000 kr - 

A 1.4  Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, upp till 50 kvm.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa. 

Planenligt  20 100 kr 18 500 kr 

A 1.5   Liten avvikelse  26 350 kr 18 500 kr 

A 1.51   Utanför planlagt 
område  

30 150 kr -  

A 1.6  Planenligt  25 000 kr 37 400 kr  
A 1.7  Liten avvikelse  31 250 kr 37 400 kr 
A 1.8  

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm, med högst 
två bostäder.  
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carportar, 
förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex 
eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.    Utanför planlagt 

område  
35 000 kr -  

A 1.11 Inom planlagt 
område 

-4350 kr  

A 1.12 

Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked där förhandsbeskedets villkor följs. 
(Reducering från kategori Planenligt alt. Fullständig lokaliseringsprövning) Utanför planlagt 

område 
-6500 kr  

A 1.13 Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
A 1.14  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.15  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
≤ 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   Utanför planlagt 
område  

7 050 kr -  

A 1.18  Planenligt  7 500 kr 6 800 kr  
A 1.19  Liten avvikelse  11 250 kr 6 800 kr  
A 1.20  

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
> 25 kvm.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

   Utanför planlagt 
område  

11 250 kr -  

A 1.23 Planenligt  15 000 kr 22 800 kr  
A 1.24  Liten avvikelse  18 750 kr 22 800 kr 
A 1.25  

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd.  
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.  

Utanför planlagt 
område  

18 750 kr -  

A 1.28 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en- och samma 
ansökan (gruppbebyggelse)  
Reducering gäller enbart bygglovavgift, full planavgift tillkommer per byggnad inom 
planlagt område. 

 16 300 kr  

  

   Tillbyggnad           
A 1.26  Planenligt  7 500 kr 6 800 kr  
A 1.27  Liten avvikelse  11 250 kr 6 800 kr  
A 1.28  

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som 
tillbyggnad av garage och förråd.  

Utanför planlagt 
område  

11 250 kr -  

A 1.31  Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
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A 1.32  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.33  

T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som innebär en 
ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.  

Utanför planlagt 
område  

7 500 kr -  

A 1.36  Planenligt  13 750 kr 23 800 kr  
A 1.37  Liten avvikelse  17 500 kr 23 800 kr  
A 1.38  

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.  
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och  
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) där en 
kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.  

Utanför planlagt 
område  

17 500 kr -  

A 1.41  Planenligt  3 750 kr 3 200 kr  
A 1.42  Liten avvikelse  7 500 kr 3 200 kr  
A 1.43  

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.  
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 
kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av uterum/skärmtak.  

Utanför planlagt 
område  

7 500 kr -  

 
    Ändring           
A 1.46  Planenligt  6 250 kr 4 600 kr  
A 1.47  Liten avvikelse  10 000 kr 4 600 kr  
A 1.48  

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis.  Utanför planlagt 

område  
10 000 kr -  

A 1.51  Planenligt  13 750 kr 9 100 kr  
A 1.52  Liten avvikelse  17 500 kr 9 100 kr  
A 1.53  

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9 kap 2 § 
3:e stycket PBL.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, 
frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.  Utanför planlagt 

område  
17 500 kr -  

A 1.56  Planenligt  3 125 kr -  
A 1.57  Liten avvikelse  5 625 kr -  
A 1.58  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, utan 
tekniskt samråd.  
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av 
kulört eller fasadmaterial.  

     
A 1.59  Planenligt  8 750 kr -  
A 1.60  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL, med 
tekniskt samråd.  
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.  Liten avvikelse  11 250 kr -  

  
    
A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader  
A 2  Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader  

 Ärendetyp      

   Nybyggnad    Avgift  Planavgift  
A 2.1  Planenligt  12 500 kr 15 800 kr  
A 2.2  Liten avvikelse  15 000 kr 15 800 kr  
A 2.3  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.   

Utanför planlagt område  15 000 kr -  
A 2.6  Planenligt  18 750 kr 47 400 kr  
A 2.7  Liten avvikelse  21 250 kr 47 400 kr  
A 2.8  

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   Utanför planlagt område  21 250 kr -  
A 2.11  Planenligt  27 500 kr 41 000 kr  
A 2.12  Liten avvikelse  31 250 kr 41 000 kr  
A 2.13  

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  31 250 kr -  

A 2.16  Planenligt  41 250 kr 63 600 kr  
A 2.17  Liten avvikelse  50 000 kr 63 600 kr  
A 2.18  

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  53 750 kr -  
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A 2.21  Planenligt  70 000 kr 109 200 kr  
A 2.22  Liten avvikelse  81 250 kr 109 200 kr  
A 2.23  

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)  
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

   
Utanför planlagt område  85 000 kr -  

A 2.26  Planenligt  106 250 kr 182 000 kr  
A 2.27  Liten avvikelse  110 000 kr 182 000 kr  
A 2.28  

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)  
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.  

Utanför planlagt område  113 800 kr -  
   Tillbyggnad  

A 2.31  Planenligt  5 000 kr 4 100 kr  
A 2.32  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder  Liten avvikelse  8 750 kr 4 100 kr  

A 2.33  mm. Utanför planlagt område  8 750 kr -  
A 2.36  Planenligt  15 000 kr 7 800 kr  
A 2.37  Liten avvikelse  18 750 kr 7 800 kr  
A 2.38  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

   Utanför planlagt område  18 750 kr -  
A 2.41  Planenligt  7 500 kr 12 000 kr  
A 2.42  Liten avvikelse  11 250 kr 12 000 kr  
A 2.43  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.   Utanför planlagt område  11 250 kr -  

A 2.46  Planenligt  15 000 kr 19 200 kr  
A 2.47  Liten avvikelse  18 750 kr 19 200 kr  
A 2.48  

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.   Utanför planlagt område  18 750 kr -  

A 2.51  Planenligt  11 250 kr 19 200 kr  
A 2.52  Liten avvikelse  15 000 kr 19 200 kr  
A 2.53  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm.  Utanför planlagt område  15 000 kr -  

A 2.56  Planenligt  40 000 kr 24 600 kr  
A 2.57  Liten avvikelse  43 750 kr 24 600 kr  
A 2.58  

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd.  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  Utanför planlagt område  47 200 kr -  

A 2.61  Planenligt  63 750 kr 36 400 kr  
A 2.62  Liten avvikelse  66 250 kr 36 400 kr  
A 2.63  

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)  
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder 
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.  

Utanför planlagt område  70 100 kr -  
    Ändring  
A 2.66  Planenligt  5 000 kr -  
A 2.67  
  
  
  
  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  8 750 kr -  

A 2.68  Planenligt  8 750 kr -  
A 2.69  

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) 
PBL, med tekniskt samråd.  
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av 
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.  

Liten avvikelse  12 500 kr -  

A 2.70  Planenligt  18 750 kr 4 500 kr  
A 2.71  Liten avvikelse  22 500 kr 4 500 kr  
A 2.72  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc.  Utanför planlagt område  22 500 kr -  

A 2.75  Planenligt  22 500 kr 8 100 kr  
A 2.76  Liten avvikelse  26 250 kr 8 100 kr  
A 2.77  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från 
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

  Utanför planlagt område  26 250 kr -  
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A 2.80  Planenligt  16 250 kr 9 100 kr  
A 2.81  Liten avvikelse  20 000 kr 9 100 kr  
A 2.82  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, utan tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc.    

   Utanför planlagt område  20 000 kr -  
A 2.85  Planenligt  22 500 kr 13 600 kr  
A 2.86  Liten avvikelse  26 250 kr 13 600 kr  
A 2.87  

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-
b) PBL, med tekniskt samråd.  
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till 
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.  

Utanför planlagt område  29 900 kr -  
 
   Stora enkla byggnader  
A 2.90  Planenligt  10 000 kr 9 000 kr  
A 2.91  Liten avvikelse  13 750 kr 9 000 kr  
A 2.92  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 0-
50 kvm.  

Utanför planlagt område  13 750 kr -  
A 2.95  Planenligt  15 000 kr 13 600 kr  
A 2.96  Liten avvikelse  18 750 kr 13 600 kr  
A 2.97  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
51-100 kvm.  

Utanför planlagt område  18 750 kr -  
A 2.100  Planenligt  18 750 kr 18 200 kr  
A 2.101  Liten avvikelse  22 500 kr 18 200 kr  
A 2.102  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 
101-500 kvm.  

Utanför planlagt område  22 500 kr -  
A 2.105  Planenligt  21 250 kr 25 000 kr  
A 2.106  Liten avvikelse  25 000 kr 25 000 kr  
A 2.107  

Stora Enkla byggnader, exempelvis 
byggnader som lagertält eller lagerlokaler  
≥ 501 kvm.  

Utanför planlagt område  25 000 kr -  
 
A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  
A 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

   
   

  

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
liten omgivningspåverkan.  
T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.   

3 750 kr -  

A 3.2  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med 
stor omgivningspåverkan.  

7 500 kr -  

A 3.3  Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den 
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar.  

1 250 kr -  

 
A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 1  
A 4  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

   
   

 Ärendetyp   Avgift     

A 4.1  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  
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A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
och materialgårdar.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag 
upp till 100 kvm.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

A 4.4  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- 
eller telemaster eller torn.  

   

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.6  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser.  

Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

 
A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än 
byggnader, del 2  
A 5  Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  
   

 Ärendetyp  Avgift  Planavgift  

A 5.1  Planenligt  3 750 kr 2 400 kr  
A 5.2  Liten avvikelse  6 250 kr 2 400 kr  
A 5.3  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  6 250 kr -  
A 5.4  Planenligt  10 000 kr 6 900 kr  
A 5.5  Liten avvikelse  12 500 kr 6 900 kr  
A 5.6  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd.  

Utanför planlagt område  12 500 kr -  
A 5.7  0- 500 kvm  6 250 kr 6 400 kr  
A 5.8  501-1000 kvm  11 250 kr 6 400 kr  
A 5.9  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkering.  

≤ 1001 kvm  16 250 kr -  
A 5.10  Planenligt  7 500 kr 7 600 kr  
A 5.11  Liten avvikelse  11 250 kr 7 600 kr  
A 5.12  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation.  

Utanför planlagt område  7 500 kr -  
  Enkel 

lokaliseringsprövning 
11 250 kr - 

  Fullständig 
lokaliseringsprövning 

13 750 kr - 
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A 5.13  Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov. 
Nytt lov i samma ärende med tidigare 
beviljade lov. Så kallad ”ändring av lov”. 

   Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.14  Liten ändring av lov.     Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid.  

A 5.15 Förläggning av tidsbegränsat lov vid 
oförändrade förutsättningar. 

 Timdebitering: debiteras med 
minst 2 timmar plus nedlagd 
handläggningstid. 

 
A6 – Anmälningspliktiga åtgärder  
A 6  Anmälningspliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 6.1  Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 6.2  Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.  8 750 kr 

A 6.3  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.  

5 000 kr 

A 6.4  Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.  
Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.  

10 000 kr 

A 6.5  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.  

5 000 kr 

A 6.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 6.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.  10 000 kr 

A 6.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av 
avgiften.  

2 500 kr 

A 6.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd.  

7 500 kr 

A 6.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd.  

3 750 kr 

A 6.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd.  

10 000 kr 

A 6.13  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.  

3 750 kr 

A 6.14  Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd.  

3 750 kr 
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A 6.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

A 6.17  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.  

1 250 kr 

A 6.18  Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande 
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.  

12 500 kr 

A 6.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd.  

5 000 kr 

A 6.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd.  

11 250 kr 

 
    Attefall  
A 6.21  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 

9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.  

3 750 kr 

A 6.22  Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallshus med högre komplexitet.  

8 750 kr 

A 6.23  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

6 250 kr 

A 6.24  Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallsbostadshus  

11 250 kr 

A 6.25  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

3 750 kr 

A 6.26  Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  
Attefallstillbyggnader 15 kvm.  

8 750 kr 

A 6.27  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

2 500 kr 

A 6.28  Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

7 500 kr 

A 6.29  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.  

6 250 kr 

A 6.30  Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.  

11 250 kr 

 
A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  
A 7  Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder   

 Ärendetyp  Avgift  

A 7.1  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.  5 000 kr 

A 7.2  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.  8 750 kr 
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A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver 
rivningslov  
A 8  Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

 Ärendetyp  Avgift  

A 8.1  Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.  1 875 kr 

A 8.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.  3 750 kr 

A 8.3  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.  8 750 kr 

 
A9 – Förhandsbesked  
A 9  Förhandsbesked     

  Ärendetyp   Avgift  

A 9.1  Innanför planlagt område  10 000 kr 

A 9.2  
Förhandsbesked   

Utanför planlagt område  17 500 kr 

    
A10 – Villkorsbesked  
A 10  Villkorsbesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 10.1  Villkorsbesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A11 – Ingripandebesked  
A 11  Ingripandebesked  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 11.1  Ingripandebesked  Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A12 – Extra arbetsplatsbesök m.m.  
A 12  Extra arbetsplatsbesök m.m. 

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 12.1  Extra arbetsplatsbesök, extra tekniskt samråd, extra slutsamråd och 
extra slutbesked 

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  
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A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)  
A 13  Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 13.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.  

50 % av avgiften i 
enighet med 
tillämplig tabell.  

A 13.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.  

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  
A 14  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

   
 

 Ärendetyp  Avgift  

A 14.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
   

Timdebitering för 
varje påbörjad 
arbetstimme.  

 
A15 – Avslag  
A 15  Avslag  

   
   

   Ärendetyp  Avgift  

A 15.1  Avslag  
   

  Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med  
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A16 – Avskrivning  
A 16  Avskrivning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  

A 16.1  Avskrivning  
   

 Om avgift tas ut 
debiteras med 
minst 1 timme plus 
nedlagd 
handläggningstid.  

 
A17 – Avvisning  
A 17  Avvisning  

   
  

  Ärendetyp  Avgift  
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A 17.1  Avvisning  
   

 Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 
enlighet med 
tidsuppskattningen 
för tillämplig 
ärendetyp.  

 
A18 – Planbesked  
A 18  Planbesked   

 Ärendetyp  Avgift  

A 18.1  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.  

10 400 kr  

A 18.2  Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas 
enligt standardutförande.           

80 % av A18.1  

A 18.3  Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva 
enligt utökat förfarande.  

16 600 kr  

A 18.4  Planbesked, negativt.  80 % av A18.3  

 

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning 
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning 
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till 
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan. 

 
B1 – Nybyggnadskarta  
B 1    Nybyggnadskarta  

Moms tillkommer då det inte finns ett bygglov sökt 
 

 

Ärendetyp  Avgift  
Fullständig nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser tolkas in. 
 
Enkel nybyggnadskarta innehåller följande information efter inmätning: 
fastighetsgränser, rättigheter och byggnader. 
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 1/2 av kostnaden för normal 
nybyggnadskarta. 
 
Uppdatering av nybyggnadskarta gäller endast för nybyggnadskarta upprättad 
efter 2019. 
Uppdatering innefattar en uppdaterad karta med kontroll i fält av tidigare inmätningar 
och kompletteringsmätning om behov finns.  
Avgiften för kontroll/uppdatering av NBK är 1/2 av kostnaden för kartypen den 
uppdaterar 
 

   

B 1.1  Nybyggnadskarta.  Fullständig  9 063 kr 
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B 1.2  Karterad fastighetsarea 0-5000 kvm.  Enkel  6 719 kr  
B 1.3  Fullständig  12 813 kr  
B 1.4  

Nybyggnadskarta  
Karterad fastighetsarea 5001–10000 kvm. Enkel             8 906 kr 

B 1.5  Fullständig  13 438 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

 
B 1.6  

Nybyggnadskarta > 10 001 kvm tomtarea.  

Enkel           9 531 kr  
+ timdebitering för 
mätarbete i fält. 

B 1.7  Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta   
 

  Timdebitering  

  
    
B2 – Baskarta (tidigare kallad Primärkarta)  
B 2  Baskarta   

Ärendetyp  Avgift  
Baskartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på 
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader, 
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. 
 
Baskartan används som ett utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor 
och nybyggnadskartor. 

   

Baskarta   
Vid uppdrag gällande baskarta tillkommer 6 % moms på den avgift som anges 
i tabell nedan. 

 

B 2.1  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Tillfälliga nyttjare, per hektar. 1 500 kr  
B 2.2  Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Enstaka fastighet för privat 

bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3. 
150 kr  

  Baskarta, fältkontrollerad  

B 2.3  Fältkontrollerat utdrag ur kartdatabas. Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  

 
B3 – Fastighetsförteckning  
B 3  Fastighetsförteckning  

Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning. 
 

Ärendetyp  Avgift  

B 3.1    Fastighetsförteckning  
Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme. 

  Uppdatering   

B 3.2  Uppdatering av fastighetsförteckning.  Timdebitering 
för varje 
påbörjad 
arbetstimme.  
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B4 – Mätning  
B 4  Mätning  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan 
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till 
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks 
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna 
på tomten.                                                                                                             
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är 
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan 
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
 

  

B 4.1  Utstakning, 1-4 punkter.  3 750 kr  
B 4.2  Utstakning. Tillägg per punkt utöver de fyra första. 104 kr  

 

Avgiftstabell C – Kart- och GIS-tjänster.  

Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag inom kommunens utförande av kat- 
och GIS-tjänster (geografiskt informationssystem). 
 

C1 – Kart- och GIS-tjänster  
C 1         Kart- och GIS-tjänster  

Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms  på den avgift som anges i tabell 
nedan. 
   

 

Ärendetyp  Avgift  
Varierande uppdrag gällande kart och GIS-tjänster. 
   
C 1.1  GIS-analys Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
C 1.2  Specialkarta  Timdebitering 

för varje 
påbörjad 

arbetstimme 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder  

Allmänna regler om kommunala avgifter  

Regler i kommunallagen   

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:   
  

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de 
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det 
följer av lag eller annan författning.”   

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller 
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” 
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s. 
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig 
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet 
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för 
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om 
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de 
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och 
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).  

Självkostnadsprincipen   

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen:  
  

” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen.  
  
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet 
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får 
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid 
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. – 
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).  
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Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel 
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och 
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).  
  
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får 
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de 
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör 
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur 
långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga 
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.  
  
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen 
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i 
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.  

Likställighetsprincipen  

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala 
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för 
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.  
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.  
  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”.  

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper 
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.  
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge 
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.  
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till 
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även 
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).  

Retroaktivitetsförbudet   

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I 
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala 
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 
4 § kommunallagen:  
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”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”.  

Regler i PBL   

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter 
för  
  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked,   

2. beslut om lov,   
3. tekniska samråd och slutsamråd,   
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,   
5. upprättande av nybyggnadskartor,   
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,   
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och   
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

  
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om:  
  

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och  

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.  

  
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.   
  
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut 
avgift för sådan verksamhet finns inte.  

Administrativa rutiner  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa   

Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det 
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör 
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt 
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen 
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen. 
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på 
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss 
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.  

Överklagande av beslut om taxa   

Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds 
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  
  
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna 
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.  

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden  

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän   

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de 
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas 
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om 
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos 
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta 
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att 
delegationsordningen anpassas till gällande regler.  
  
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att 
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med 
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften 
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana 
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren 
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för 
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i 
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.  
  
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i 
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att 
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt 
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handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts. 
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.  

Kommunicering   

Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen 
(2017:900).  
  
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
  
Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har 
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver 
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter 
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall 
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse 
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första 
stycket andra meningen förvaltningslagen).  
  
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon 
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter 
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens 
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.   
  
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av 
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det 
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången. 
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är 
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot 
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden 
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.  
  
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag 
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.   
  
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske 
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig 
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.   
  
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig 
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att 
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.  

Avgiftsbeslutets innehåll   

Av ett beslut om avgift bör det framgå:  
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• hur stor avgiften är   
• med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats   
• hur betalning ska ske  
• när betalning ska ske   
• hur avgiftsbeslutet kan överklagas   
• att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning  

Mervärdesskatt   

Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt 
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i 
myndighetsutövning.  
  
    
Definitioner  
Begrepp  Definition  
Bruttoarea (BTA)  Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar 

av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som 
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.  

Byggnadsarea (BYA)  Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar 
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är 
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.  

Byggherre  Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren 
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk 
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en 
kommun eller en annan myndighet.  

Byggnad  En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den.  

Kontrollansvarig  Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att 
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärderna följs.   
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och 
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste 
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.  

Lokaliseringsprövning  En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som 
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas 
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda 
grannar/sakägare.  

Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.  

Ombyggnad  Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.  

Småhus  Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2 
bostäder.  

Tekniskt samråd  Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig 
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur 
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och 
de tekniska handlingarna.  

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.  
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Utstakning  Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär 
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning 
märks ut på marken.  

Ändring av byggnad  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.  

Öppenarea (OPA)  Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och 
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än 
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts 
av väggar.  
  
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.  

 



1 (1)  

Dokumentnamn  
Förslag till beslut  

   
   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS  

    
    
      

           
  
  
Skattesats 2023  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har § 132/2021 beslutat om skattesats för år 2022 till 
21,29 procent. 
  
Beslutet skickas till   

 Ekonomienheten  
  
   
 

Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 



1 (2)  

Dokumentnamn  
Tjänsteutlåtande  
   

   Datum  Diarienummer  
 2022-10-12  KS/2022:719  

    
    
        
        
  
  
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024  
  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,  
  
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa budget och verksamhetsplan enligt avsnitt 7.2 för 
kommunstyrelsen, 
  
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2023,  
  
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,  
  
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2023,  
  
att fastställa mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7,  
  
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,  
  



att fastställa budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, 
samt  
  
att fastställa förslag till flerårsplan 2023 – 2025 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.  
 
Tack vare några bra ekonomiska år, med resultat över 2,0 %, för 
kommunen så finns det utrymme att tillfälligt sänka resultatkravet till 1,8 
% 2023 och 1,0 % 2024, för att 2025 återigen höja kravet till 2,0 %. 
Kommunen kommer också att frångå riktlinjen avseende att inte budgetera 
in intäkter för exploateringsintäkter. För 2023 budgeteras det att 10 mnkr 
ska komma in på exploateringsverksamheten och för 2024 2 mnkr. 
   
Beslutsmotivering   
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren.  

  
 

      
2 (2)  

  
Barnrättskonsekvenser  
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål, 
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 som i stor grad berör barn och ungas liv och 
förutsättningar.   
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 1,8 % av skatter och bidrag för 2023.  
  
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2023-2025  
• Beslut i IT-nämnden § 13/2022 - Plan för IT-nämndens ekonomi 

och   
• verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Lönenämnden § 13/2022 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2023-2025   
• § 2 Central samverkansgrupp 2022-10-17 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023 – 2025  
  



Beslutet skickas till   
• Ekonomienheten  
• Verksamhetschefer  
• De kommunala bolagen  
• IT-nämndens medlemskommuner  
• Lönenämndens medlemskommuner  

  
  
I tjänsten   
  
Veikko Niemi  
Ekonomichef  
Ekonomienheten  
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Krig i Europa. Ofattbar tanke men sedan snart ett år tillbaka ett faktum. Detta faktum påverkar 
oss alla djupt. I spåren av dessa ofattbara hemskheter som den ukrainska befolkningen utsätts 
för följer en våg av faktisk påverkan på våra egna system samt tillhörande ekonomisk oro. 
Skyhög inflation och en energi- och elmarknad som är under press utifrån begränsad tillgång 
och prisrekord är några exempel på att såväl hushåll som offentliga organisationer kommer 
behöva hantera mycket stora osäkerheter och kostnadsökningar. I vissa fall får vi nog till och 
med acceptera att det är en brist och vi istället för att betala rekordpriser måste lägga resurser 
på att ställa om för att lösa på annat vis då tillgång är begränsad. I denna kontext lägger vi 
därför fram en budget som har fokus på att hålla åt, hålla i och hålla ut. Mer än någonsin har 
vi behov av ekonomisk stabilitet. 
Den ekonomiska stabilitet som byggts upp i kommunen senaste åren gör att kommunen är 
rustad att möta krisen och att det under 2023 ändå finns tid att systematiskt undersöka, 
utvärdera och införa effektiviseringsåtgärder som sänker kostnadsläget utan att samtidigt 
behöva göra allt för stor avkall på den medborgarnära kvaliteten. För Tierps kommun är den 
stora utmaningen 2024. De åtgärder som föreslås för 2023 täcker inte fullt ut de behov som 
sedan ökar ytterligare 2024. Därför är det viktigt att hela 2023 ägnas åt att ställa om inför 
2024. 
Styrning med utgångspunkt i Agenda 2030, FNs 17 globala mål, har varit den nya modellen 
sedan 2020. Vi ser goda effekter vad gäller struktur i att arbeta systematiskt med alla de frågor 
som berör medborgarna i Tierps kommun och som leder fram mot fokus på måluppfyllelse, 
förverkligande av visionen och ett hållbart samhälle. Det är just ett hållbart samhälle med 
förmåga att hantera och ställa om som är grunden för att kunna möta oro, kris och osäkerhet. 
Därför är kommunens klimat- och miljöarbete lika viktigt som en ekonomi i balans samtidigt 
som det sociala delarna måste vara på plats för att samhället ska fungera. Ett exempel som 
visar hur det hänger ihop är Närmat, dvs hur Tierps kommun lyckats med att upphandla 100% 
nära producerat nötkött i en modell som nu byggs på med fler råvaror i samverkan med lokala 
lantbrukare och odlare. Minskad klimatbelastning med nära odlad mat då transporterna är 
korta och det svenska lantbruket ligger i världstoppen med avseende på miljö- och 
djurhälsohänsyn, toppenkvalitet för pengarna, lokala arbetstillfällen och som en övergripande 
kappa ligger kris- och beredskapsfrågan som stärks med ökad lokal livsmedelsproduktion. 
En del i att bygga in en ekonomisk stabilitet i kommunens system är införande av 
demografiuppräkning i de ekonomiska ramverken. Det innebär att verksamheternas ramar inte 
bara räknas upp per automatik utifrån schabloner på allmänna kostnadsökningar utan också 
börjar anpassas till kommunens demografiska förändring som ständigt pågår. Exempelvis om 
antalet barn i skolan ökar bör det i viss mån per automatik också synas i tilldelning av medel 
medan minskning i andra åldersgrupper bör påverka tilldelning till andra områden som då ej 
har samma behov att möta. Detta har tidigare kompenserats av politikers vilja till 
prioriteringar men det har ej varit synligt i vilken omfattning politikens prioriteringar faktiskt 
mött upp de demografiska behoven. Ett historiskt exempel är att grundskolan ej kompenserats 
på långa vägar för ett mycket stort ökat antal elever. Därav prioriterade vi när ekonomiskt 
stabilt utrymme fanns en för Tierps kommun rekordstor satsningen om utökad ram till 
grundskolan under 2021 och 2022. Den utökningen ligger kvar även denna planperiod. 
Att inför ett helt nytt system i de ekonomiska ramverken måste göras succesivt och med start i 
liten omfattning med chans att ändra och korrigera innan nästa steg i uppskalningen för att 
förhindra att fel byggs in i strukturen som sedan eskalerar. Med en start om 10%-ig 
demografifaktor finns möjlighet att utvärdera och korrigera under 2023 för att sedan bedöma 
inför 2024 graden av ökningstakt på faktorn. Det är alltid lätt för verksamheter som får ökad 
tilldelning för att täcka ökande behov att hantera en hög faktor, det som är den stora 
utmaningen blir att hantera verksamheters anpassning till att skala ned utifrån minskade 
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demografiska behov. Anpassningsförmågan är en avgörande del i en organisations robusthet. 
Vi har tillit till att kommunens medarbetare har förmågan att lösa detta och 2023 kommer bli 
ett intressant år att följa utifrån att kommunens anpassningsbarhet till nya situationer kommer 
synliggöras. 
Vi konstaterar att Tierps kommun, liksom hela kommunsverige, står inför tuffa utmaningar, 
men vi vill ändå lyfta upp att kommunen också under 2023 och framåt kommer utvecklas och 
förbättra inom många områden, framförallt inom skolområdet. Småskolorna är kvar och ska 
så vara. Elevers möjligheter att nå högre resultat bibehålls i och med att vår stora 
grundskolesatsning kvarstår. Och sist men inte minst, de politiska besluten och 
prioriteringarna under mandatperioden 2019-2022 för att bygga fem nya förskolor och nya 
skollokaler runt om i kommunen kommer ge ett lyft för både barnens och medarbetarnas 
arbetsmiljö. Tierps kyrkby, Söderfors, Skärplinge, Örbyhus och Vallskoga i Tierp står inför 
verksamhetsinflytt i nya skol-och förskolelokaler i takt med att det blir inflyttningsklart. 
Utöver det kommer nya deltidsbrandstationer i Söderfors och Skärplinge byggas i enlighet 
med tidigare beslut. Det ger å ena sidan högre driftkostnader men lägger grunden för 
utveckling, tillväxt och trygghet i hela kommunen. 
En kommun är inte ensam stark. Arbetet med att finna samverkan med andra kommuner och 
regionen fortgår. Kan vi göra saker tillsammans bättre så måste processer ordnas för det. Det 
är alltid lätt att säga att man ska samverka och samskapa men den stora utmaningen är att 
ställa om och anpassa verksamheter så att det också blir gjort. Ett exempel på arbete som vi 
ser som högst prioriterat och nödvändigt är hela omställningspaketet som är kopplat till 
effektiv och nära vård. 
Denna Plan för Tierps ekonomi och verksamhet 2023-2025 är vår strategiska prioritering för 
att nå ett hållbart samhälle och visionen för Tierps kommun i ett tufft läge. En rad i visionen 
som mer än någonsin är aktuell lyder ”Hela kommunen måste utvecklas i takt med omvärlden, 
men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt förankrat.” Just nu prövas Tierps 
kommuns förmåga att utvecklas i takt med omvärlden. Vi vet att det kommer vara en stor 
påfrestning men vi vet också att Tierps kommun har mycket god förmåga att ställa om och 
lösa problem när så krävs förutsatt att vi ger rätt förutsättningar. 
  
Å Kvintettens vägnar, 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 



6 av 119 

Kapitel 2 Vision för Tierps kommun 
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn 
med närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang 
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden 

Livsarenan 

I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att 
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i. 
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i 
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska 
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst 
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. 
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är 
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda. 
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna 
önskemålen. 
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna 
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps 
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och 
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö. Hela kommunen 
måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är kulturellt och historiskt 
förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget, goda 
kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka natur och kulturvärden och 
närhet till allt. 
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag 
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att 
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun. 

Affärsarenan 

Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. 
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra. 
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon 
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och 
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta. 
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera 
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt 
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora 
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark 
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb. 
5 av 107 Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, 
enkelhet, effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha 
som utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola, 
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Satsningarna på entreprenörskap och 
kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning behövs för att 
dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra kompetensförsörjningen. Det gäller både 
inom näringslivet och inom offentligt finansierade tjänster. Ett besök i Tierps kommun ska ge 
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minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare står för ett gott värdskap. En 
besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport som dragplåster, toppat med 
fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt inramat i attraktiva natur- och 
kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med förfäder och invandrade valloner. 

Utvecklingsarenan 

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut 
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även 
kommande generationer ges den möjligheten. 
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala 
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en 
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar 
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen 
och bättre offentlig och kommersiell service. 
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den 
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och 
etableringsort. 
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god 
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare. 
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras 
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till 
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar. 
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva 
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens 
utbud och puls. Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har 
Tierps kommun goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med 
god balans mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark, 
lokaler och närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från 
kransorterna underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen. 
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden 
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Följande områden gäller för 
åren 2020-2023: 
Livsarenan 

 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala 
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt. 

 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av 
god tillgänglighet. 

 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida 
arbetsmarknadens behov. 

 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet 
får hela kommunen att leva. 

 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 
 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap. 

Affärsarenan 

 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande. 
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som 

gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här. 
 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats. 
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande. 
 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov. 
 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring 
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen. 

Utvecklingsarenan 

 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i 
den kommunala verksamheten. 

 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar. 
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika 

trafiksystem. 
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken 

och inom kollektivtrafiken. 
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat 

boende för invånare i olika faser av livet. 
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på 

lokala utmaningar. 
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Kapitel 4 Planeringsförutsättningar 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i sin omvärldsanalys lyft tio trender som kan 
komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget fram till år 2030. 
De lyfter följande trender. 
1. Ökat behov av livslångt lärande 
Glappet mellan personer i arbetsför ålder och behov av personal i skola, förskola och 
äldreomsorg är historiskt högt. Det innebär stor konkurrens om rätt kompetens. För att 
upprätthålla välfärden behöver kommuner och regioner klara att bemanna verksamheter med 
kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt. Mycket talar för att en 
kombination av distans- och kontorsarbete, hybridarbete, blir ny norm för många 
yrkeskategorier. 
2. Användare driver teknisk utveckling 
Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och 
regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Nya arbetssätt ställer krav på hantering av 
demokratiska värden, transparens och likabehandling. Medarbetare i kommuner och regioner 
behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska 
upplevas som attraktiv. 
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
Digitalisering har möjliggjort hemarbete och distansarbete för vissa delar av den 
yrkesverksamma befolkningen. Trots fortsatt urbanisering visar ny statistik att utflyttningen 
från storstäderna i Sverige fortsätter att öka. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som 
flyttar till framför allt storstadsnära mindre städer. Möjligheterna till en mer flexibel 
arbetsplats ställer krav på tillgång till fungerande infrastruktur. 
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
Många människor vill bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att 
minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta 
kommer i framtiden skapa nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och 
regioner. 
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 
Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter har uppdagats under de senaste åren. 
Flera av dessa fall är en del av en organiserad kriminalitet som genom avancerade 
brottsupplägg kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte får den 
omsorg som de har rätt till och finansierar grov och organiserad brottslighet. I förlängningen 
urholkas medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner. 
6. Ökad polarisering och utsatthet 
Det har skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner; ekonomiskt, socialt 
och åsiktsmässigt. Skillnaderna är stora såväl inom som mellan kommuner, till exempel 
gällande arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet. En ökad 
bostadssegregation har i hög grad befäst skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor. 
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 
Den statliga detaljstyrningen har ökat under många år, samtidigt minskar det nationella 
handlingsutrymmet som en följd av internationell rätt, EU och finansiella system. Det 
genererar ännu mindre utrymme för det lokala och regionala mandatet. Den omfattande 
statliga styrningen försvårar för kommuner och regioner att göra prioriteringar utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
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8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för ekonomisk 
utveckling och offentlig välfärd. Tilliten har minskat något och varierar allt mer mellan olika 
grupper i samhället. En minskad tillit i samhället innebär en ökad betydelse av att samhällets 
institutioner och organisationer lever upp till vad man som medborgare ska kunna förvänta sig 
av dem. 
 
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
Världen blir allt mer global och mindre förutsägbar än tidigare. Några exempel är 
flyktingvågen 2015, Covid-19 och klimatkrisen. Det krävs nya lösningar och arbetssätt för att 
hantera komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen 
rådighet. Samverkan behöver ske i organisatoriska mellanrum där ansvarsfrågan inte är 
självklar. 
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Digitalisering och teknikberoende skapar många fördelar, men det innebär också en ökad 
sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
bidrar till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Det ger insikter om att vi måste rusta 
oss bättre för framtida kriser. 

En kommun med stora möjligheter 

Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder 
och antalet företagsetableringar blir fler. 
I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd. 
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två 
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget 
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och 
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv 
kommun att besöka, bo och etablera sig i. 
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s 
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den 
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. 

En kommun som växer 

Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 485 personer den 31 december 2021. Det 
var en befolkningsökning med 158 personer jämfört med år 2020. År 2021 flyttade 1 344 
personer till Tierps kommun och 1 161 personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett 
flyttningsnetto på 183 personer. Kommunens födelsenetto var -37 personer, vilket betyder att 
det avled 37 personer fler än vad som föddes under året. Tabell 1 visar en sammanställning 
över befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i Tierps kommun. 

Folkmängd 2017 2018 2019 2020 2021 

Män 10 652 10 743 10 796 10 859 10 917 

Kvinnor 10 278 10 384 10 340 10 471 10 568 

Totalt 20 930 21 127 21 136 21 327 21 485 

Befolkningsförändringar      

Födda 229 230 241 233 203 
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Folkmängd 2017 2018 2019 2020 2021 

Avlidna 233 243 207 251 240 

Födelsenetto -4 -13 34 -18 -37 

      

Inflyttade 1 364 1 297 1 235 1 429 1 344 

Utflyttade 1 186 1 087 1 264 1 221 1 161 

Flyttningsnetto 178 210 -29 208 183 

      

Justeringspost* 12 0 4 1 12 

Befolkningsökning 186 197 9 191 158 
Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2017 till 2021 i Tierps kommun. Källa SCB 
*Justeringspost: Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och 
årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och 
invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- 
och utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari. 

 
Statistiska Centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Tierps kommun tagit fram en 
befolkningsprognos för kommunen i april 2022. Prognosen sträcker sig till år 2042. En 
befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. 
Kommunens folkmängd kommer, enligt prognosen, att fortsätta öka. Enligt 
befolkningsprognosen beräknas folkmängden vara cirka 22 000 personer år 2025 och cirka 
23 000 personer år 2034. Diagram 1 visar befolkningsprognosen för Tierps kommun till år 
2042. 

 
Diagram 1: Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2012-2042 
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De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år, 
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta 
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer 
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av 
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora 
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i 
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma 
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 2 visar 
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2021. 

 
Diagram 2: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den jämfört med riket den 31 december 2021 

Sysselsättning och näringsliv 

Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världs-
ledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i 
nystartade små och medelstora företag. 
Enligt Upplysningscentralen, UC,  ökade registreringarna av nya företag i Sverige med 7,1 
procent under år 2021 jämfört med 2020, en historiskt hög ökning. I Tierps kommun 
registrerades 161 nya företag under 2021, enligt databasen Bisnis. 
Enligt SCB ökade arbetslösheten* i Uppsala län till 8,5 procent under år 2021. 
Arbetslösheten** i Tierps kommun uppgick till 8,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 
år, vilket är 0,1 procentenheter lägre än år 2020. 
Antalet varsel om uppsägningar steg kraftigt till följd av covid-19 under år 2020. Totalt i riket 
berördes 27 581 personer av varsel om uppsägning under 2021, jämfört med 123 471 år 2020. 
I Uppsala län berördes 416 personer av varsel om uppsägning under 2021, jämfört med 1 726 
personer år 2020. Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna byggverksamhet samt 
handel; reparation av motorfordon och motorcyklar. 
Den 31 december 2021 var det 5 678 personer som både bodde och arbetade i kommunen. Det 
var 4 220 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 896 personer 
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka 
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2021. 
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Störst utpendling till Störst inpendling från 

Kommun Antal Kommun Antal 

Uppsala 2 205 Gävle 553 

Gävle 513 Uppsala 555 

Östhammar 517 Älvkarleby 280 

Stockholm 207 Östhammar 181 

Älvkarleby 149 Heby 85 
Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2021. 
 
*Arbetslösheten baseras på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU). Statistiken 
beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. Detta är det 
officiella arbetslöshetstalet. 

**Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, 
som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från 
Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshets-siffrorna från SCB:s AKU. 
Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 

Bostadsmarknad 

I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 2 047 000 kronor år 
2021*. Medelpriset för småhus steg med 14 procent från år 2020 till 2021. På tio år har 
medelpriset stigit med 102 procent. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, steg priserna på 
permanenta småhus i Sverige med nästan 17 procent under helåret 2021, jämfört med helåret 
2020. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var cirka 3,8 
miljoner kronor under 2021. 
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i 
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Exploatering och försäljning 
av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo är beroende av kommunala genomförandeprojekt 
och investeringar i infrastruktur. Under 2021 har två områden för exploatering i Siggbo 
Triangelparken sålts till privata exploatörer och bygglovshantering pågår. För Karlholm 
strand är genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer. Planberedskapen är, 
sett till planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att detaljplanerna för Siggbo fått 
laga kraft, vidare pågår flertalet förtätningsprojekt i privat regi i köpingen. 
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra 
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande. En detaljplan för fyra 
flerfamiljshus vann laga kraft under 2020. Projektering för genomförande påbörjades hos 
allmännyttan, men ligger nu vilande med hänsyn till omvärldsläget och höga byggkostnader. 
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder 
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark 
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i 
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver 
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas. 
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta 
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel 
barnfamiljer. 
*Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad avser år 2021. 
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Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar 

Omvärlden 

Vår omvärld präglas fortsatt av stor oro för konsekvenser av kriget i Ukraina och pandemins 
utveckling. Det finns också en stor osäkerhet förknippad med att regeringsbildningen ännu 
inte är klar, så vi vet inte hur de ekonomiska förutsättningarna för kommunen ser ut i detalj 
för kommande planeringsperiod. 
I vår omvärld och i Sverige har under 2022 redovisats rekordhöga inflationsnivåer och på 
helåret förväntas en inflation på över 6,6 procent enligt SKR, (Sveriges Kommuner och 
Regioner). För 2023 förväntas inflation hamna på cirka 3,8 procent. Med tanke på de höga 
inflationsförväntningarna så får vi även räkna med krav på högre löneökningar i de 
kommande löneförhandlingarna. 
Räntorna har nu höjts i flera omgångar, senast med en hel procentenhet. Fortsatt under 
perioden kan vi förvänta oss fortsatt höjda räntor, eftersom centralbankerna blir tvungna att 
successivt höja sina styrräntor, pga. den höga inflationen. 
För kommunen får de höjda räntorna någon direkt effekt eftersom alla kommunens lån är 
upplånade med fast ränta. Kommunen har ett lån på 25 mnkr som förfaller den 1/3-2023 som 
troligtvis inte behöver omsättas. Kanske blir det nödvändigt under hösten-2023 men 
förhoppningsvis har finansmarknaden då stabiliserats. Räntan på detta lån är 1,63 % vilket är 
kommunens dyraste lån. Under de kommande åren har vi lån som förfaller 2024, 45 mnkr, 
2025 70 mnkr och 2026 50 mnkr. 
Den inledande normaliseringen av tjänste- och varukonsumtionen som innebar att 
arbetsmarknaden återhämtade sig ser ut att brytas då konsumtionen är på väg ner på grund av 
den höga inflationen. Drivkraften i inflationsökningarna har varit de höga energi- och 
drivmedelspriserna. Det som visats sig de senaste månaderna är att denna kraftiga prisökning 
har spridds sig till flera varu- och tjänsteområden, bland annat livsmedelsområdet. 
Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på 
världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till den postpandemiska återhämtning 
som ännu präglar många ekonomier. 
Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande 
till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den 
ekonomiska utvecklingen framöver. Tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har 
försvagats sedan invasionen inleddes. 
Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt snabbt. BNP tillväxten 
för 2022 beräknas bli 2,1 procent och 0,1 procent för 2023. 

Intäkter 

Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av 
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17 
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor 
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor 
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för 
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och 
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter 
med mera. 
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Skatteunderlaget 
Jämfört med de prognoser SKR presenterade under våren (cirkulär 22:06 och 22:15)) är den 
viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att 
även efterföljande år ligger över föregående prognos. Den snabbare ökningen 2021 och 2022 
innebär att förändringen för 2023 också blir bättre tack vare ökade löneinkomster och 
pensioner. 
SKRs aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av 
löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en 
upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även 
löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) 
innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den 
samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den 
urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till. 

De senaste skatteunderlagsprognoserna   

Procentuell förändring      

 2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, aktuell 5,3 4,9 4,7 4,4 4,5 

SKR föregående 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

Regeringen, april 5,0 4,2 4,5 3,4 3,6 

ESV, juni 5,1 4,5 4,1 4,0 3,7 
Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser 

 

Avgiftsnivå 
En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom 
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det 
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola, 
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter 
finns tak uttryckta som maxtaxor 

Kostnader 

Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga 
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför 
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen 
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av 
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal 
verksamhet” 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)   

      

 2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader * 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6 

Övrig förbrukning 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7 

Prisförändring % 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9 
Tabell 4: Prisindex för kommunal verksamhet 

* Senast tillgängliga PKV är från 25 augusti 2022 
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Under 2022 har inflationen varit rekordhög pga kriget i Ukraina, så ovanstående värden 
kommer att räknas upp i ekonomirapporten som kommer i oktober från SKR. 
Det kommunala prisindexet tros komma att landa på cirka 5 % 20023. 
Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: • Höjda avgifter/premier i det 
nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 • Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 
Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent 
av lönesumman upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för 
inkomster över taket innebär en stor kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen. Det 
nya avtalet medför en viss dämpning av kostnaden för den förmånsbestämda pensionen 
framöver, då nytillträdet till KAP-KL upphör. Med en ”jämn” ökningstakt av prisbasbelopp 
och andra parametrar skulle vi kunna förvänta en liten minskning av kostnaderna för 
intjänandet av den förmånsbestämda pensionen p g a av det nya avtalet. Men så blir inte fallet 
år 2023. 
SKR föreslår att PO-pålägget höjs från 39,25 % till 42,75 %, vilket dock kan komma att 
ändras när SKRs skatteunderlagsprognos kommer den 20 oktober. 
 
Volym 
Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några 
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service. 
Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis 
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats. 
 
Demografiberäkning 
I årets arbete med budget 2023 och plan 2024-2025 så har vi för första gången lagt in en 
automatisk beräkning av befolkningsförändringar i vår modell. I modellen använder vi de 
åldersintervall som finns i SKRs skatteunderlagsprognos. Sedan har det skett en viktning av 
åldersintervallen eller förändringen i sin helhet för respektive verksamhet. Sedan finns det i 
politiker fliken möjligheter att välja hur stor påverkan demografiförändringarna ska få på 
budgeten. 
 
Ambitionsnivå 
På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym. 
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska 
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika 
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per 
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet, 
gruppstorlek, lokalutformning med mera. 
Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och 
ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse 
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som 
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits. 
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos 
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett 
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det 
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys. 
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Finansiella och ekonomiska mål 

I riktlinje för ekonomisk styrning finns följande ekonomiska mål fastställda; 

 Resultatnivån ska vara minst 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag varje år 
under planperioden. 

 Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60% och endast stora och/eller 
långsiktiga investeringar ska lånefinansieras, 

 Soliditeten inkl. pensionsförpliktelser ska långsiktigt överstiga 25 %. På kort sikt ska 
kommunen 2023 uppnå 20%. 

Kommunen ska också eftersträva att plandokumentet innehåller en koncernbudget så att den 
sammanställda koncernredovisningen kan följas upp mot ett budgeterat resultat. 
Kommunen ska också arbeta för att åstadkomma en långsiktig ekonomisk plan på minst 5 år 
och i ett senare skede på 10 år. 
Kommunen hade inför budgetarbetet intentionen att sammanställa en koncernbudget, men har 
nu fått besked från Tierps Kommunfastigheter, (TKAB) och AB Tierpsbyggen, (ABTB), att 
de inte kommer att ha några budgetar klara förrän i december, däremot har vi fått budget från 
Tierps Energi & miljö AB, (TEMAB). 
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt 
Inledande om Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världen antagit. Sverige har skrivit under agendan som innehåller 17 globala 
mål. Även om målen är globala är de flesta av lösningarna lokala och kommunen har ett stort 
ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. All kommunal verksamhet sker egentligen i 
linje med Agenda 2030 och ryms under agendans tre hållbarhetsdimensioner – ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. 
Tierps kommun har därför antagit lokala delmål som visar vad agendan innebär för oss i vår 
kommun, och som alla verksamheter ska arbeta för att uppnå. 
I detta kapitel beskrivs kommunens olika verksamhetsområden. I varje avsnitt framgår också 
vilka lokala delmål för Agenda 2030 som kommunen antagit. 
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Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra 
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart 
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. 
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det 
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala 
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som 
försörjningskvoten ökar. 
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd, kommunstyrelsen. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt 
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda 
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna. 
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och 
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas 
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. 
Under 2021 fastställde Regionfullmäktige den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Den är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta 
framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med 
Tierps kommun och övriga kommuner i länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa 
möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft. Strategin ska också fungera som länets Agenda 2030 strategi. 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram vilka steg kommuner behöver vidta 
för att genomföra EUs förordning (2018/1724) Single Digital Gateway (SDG), det vill säga 
den gemensamma digitala ingången till EU. SDG ska göra det enklare för europeiska 
privatpersoner och företag att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster 
digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. För att svara upp mot förordningen behöver 
kommunen ansluta sig till och införa vissa nya digitala tjänster. Dessa kommer för år 2023 
och framåt kräva att resurser läggs på införande och förvaltning. 

Demokrati och inflytande 

Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”. 
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och 
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till. Att vara demokratiaktör 
innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta ansvar för helheten och för att 
prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare, föreningar, företag och de som 
arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande över kommunens utveckling. Det 
handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i 
samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är viktiga delar. 
Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog skapas förutsättningar för medborgarnas 
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjligheten att påverka beslut som rör våra 
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet. 
Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att 
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utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för 
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens 
styrande organ. Kommunen har olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till 
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och synpunktshantering. 

Barn och ungas delaktighet och inflytande 

Barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020. Artikel 12 i barnkonventionen 
konstaterar att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 
Barn och unga, liksom vuxna, behöver nås och engageras på olika sätt för att så många som 
möjligt ska få reell möjlighet till delaktighet och inflytande. Delaktighet innebär att göra sin 
röst hörd och bli lyssnad på, medan inflytande innebär möjligheten att få gehör för sina 
synpunkter och se dem leda till förändringar. Satsningar som syftar till att lära barn och unga 
om demokrati måste följas av faktiska möjligheter att påverka. Det är viktigt att kontinuerligt 
pröva nya metoder, hålla ut och arbeta långsiktigt för att stärka delaktigheten och inflytandet. 
Tierps kommun arbetar med att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande. I 
medborgardialoger ska dialogtillfällen hållas med barn och/eller unga vuxna i de fall de är 
berörda. 
Det pågår arbete med att utveckla en app för unga i Tierps kommun. Den ska bland annat 
innehålla information till unga om evenemang, mötesplatser och var man vänder sig om man 
mår dåligt eller behöver stöd. Genom appen ska det vara möjligt att som ung framföra sina 
åsikter eller ställa frågor till kommunen, samtidigt som det ska finnas möjlighet för 
kommunen att kunna ställa frågor direkt till unga. 
Utöver detta utreds möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i Tierps kommun, 
samt att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan, med inspiration från 
Kulturarvstrappan. 

Samverkan med civilsamhället 

Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för att kommunen ska utvecklas i en 
hållbar riktning och för att vi som samhälle gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står 
inför. Att kommunen och civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför 
avgörande för att Agenda 2030-målen ska uppnås. 
En process för att ta fram en lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället har pågått sedan 2020 i nära dialog med föreningslivet i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade att anta överenskommelsen i juni 2022. Det övergripande 
syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, och förtroende mellan parterna. 
Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun 
och civilsamhällets organisationer. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen och 
de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. Överenskommelsen 
innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Tierps 
kommun ska flyttas över till civilsamhället. 
Ett föreningsråd inrättades under 2022. Syftet föreningsrådets verksamhet är att underlätta för 
föreningar i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och 
föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott samhällsengagemang ska på sikt ge en 
positiv utveckling för föreningar i kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler 
människor att känna delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen 
som helhet. 

Styrmodell 

Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning 
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och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse 
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det. 
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna 
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål. 
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till 
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig 
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit 
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Som 
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde 
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina 
arbetsuppgifter utan omfattande översyn. 
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för 
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället – 
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta 
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser. 
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av 
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig 
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation. 

Effektiv organisationsstruktur 

Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd 
för kommunens verksamheter. Syftet är att få en tydligare styrning genom en enda styrlinje 
från kommunstyrelsen till verksamheten. Inom kommunstyrelsen finns utskott för beredning 
av ärenden till kommunstyrelsen och för att följa upp verksamheten. Utskotten har delegation 
på viss myndighetsutövning, men utövar i övrigt ingen egen styrning av verksamheten. Idag 
finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen, utskottet för Barn och unga, utskottet 
för Arbete och omsorg och utskottet för Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina 
områden, samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Inför den kommande mandatperioden 
kommer beslut fattas under 2022 om en delvis förändrad utskottsstruktur. 
Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för 
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd. 

Krisberedskap och civilt försvar 

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser 
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap. 
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt 
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera. 
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka. Att skapa ett 
starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år 
framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. 
Covid-19 och det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde har aktualiserat behovet av en 
ökad krisberedskap och förmåga att hantera extrema situationer och kriser i kommunen 
framöver. Arbetet med en ökad krisberedskap och kommunens kontinuitetsplanering omfattar 
bland annat att se över behovet av beredskapslager av till exempel livsmedel och 
skyddsmateriel för vård och omsorg. 
Under 2023 förväntas kommunen att få ett större ansvar för brottsförebyggande arbete. 
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Kommunen förväntas ta fram en aktuell lägesbild över brottsligheten på lokal nivå som ska 
mynna ut i en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

Kommunerna står starka tillsammans 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta 
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna 
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo gemensamt ska 
genomföra en första bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Rent konkret har det resulterat i ett antal projektplaner inom prioriterade 
områden. Idag finns pågående samverkan både inom juridik- och upphandlingsområdet. 
Samverkan i länet har fortsatt öka och idag finns även Uppsala kommun samt Region Uppsala 
med som intressenter för att uppnå ytterligare samordningsvinster. Bland annat har ett HR-
nätverk etablerats för att kunna samverka och utveckla arbetet med kompetensförsörjning 
över hela länet. 

Varumärket Tierp 

Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av 
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Kommunen arbetar med en 
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna 
som finns. Arbetet med varumärkesplattformen kommer att återupptas efter att ha pausats 
under pandemin. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som 
rekryteringar. 

Digitalisering 

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på 
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt 
för kommunen att effektivisera verksamheten och göra den mer tillgänglig. Digitalisering är 
inte en IT-fråga utan handlar framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat 
arbetssätt. 
Ett fungerande utbyggt bredband i kommunen är en av förutsättningarna för fortsatt 
digitalisering. För åren (2022-2025) har tio landsbygdsprojekt i kommunen beviljats 
projektstöd av PTS, Post- och Telestyrelsen. Den totala investeringen är på 110 miljoner i 
kommunen, varav cirka 40 miljoner är stödpengar och aktörerna investerar 70 miljoner. Till 
skillnad från tidigare betalas projektpengarna ut i förskott. 
Kommunen fortsätter att utveckla den digitala servicen så medborgare och företag kan hantera 
sina ärenden oberoende av tid och rum. Även de interna processerna fortsätter att digitaliseras 
för att bli mer effektiva, tydligare och konsekventa. Vi arbetar för att hela processer ska vara 
digitala från att initiera ärenden till att handlingar arkiveras i ett E-arkiv. 
De senaste åren har delvis förändrat vårt arbetssätt till att bli mer oberoende av tid och plats. 
Vi arbetar för att det digitala mötet och den digitala arbetsmiljön ska vara god långsiktigt. Vår 
digitala arbetsplats behöver rätt verktyg och förutsättningar för att kunna bidra till goda och 
effektiva samarbeten och resultat. 
Säker digital kommunikation (SDK) och Single digital gateway (SDG) är ett nationellt 
respektive europeiskt initiativ som kommer påverka Tierps kommun framöver. SDK är ett 
samverkansprojekt för en säker och enhetlig hantering av känslig information inom den 
offentliga sektorn i Sverige. Tjänsten bygger på en gemensam digital infrastruktur som nu går 
att ansluta till. SDG, den gemensamma digitala ingången till EU, ska göra det enklare för 
privatpersoner och företag att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster 
digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. 
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Den gemensamma IT-nämnden för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta 
kommuner har nu funnits ett antal år och vi arbetar nu för att fortsätta utveckla och förbättra 
processerna och samarbete, både gentemot IT-centrum och övriga kommuner. 

Upphandling 

Upphandling är en stödfunktion för hela kommunkoncernen. Syftet är att hjälpa till med 
strategisk styrning, kontroll och en helhetssyn utifrån ett totalkostnadsperspektiv med en 
långsiktigt god ekonomi. Kommunen har en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för 
kommunkoncernens totala behov av varor, tjänster och entreprenader. Det innebär att all 
anskaffning sker enligt gällande regler, att utbildningar hålls löpande och att företag bjuds in 
till informationsträffar. 
Under 2021 genomfördes 122 upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. All 
upphandling ska vara inriktad på att de upphandlande varorna och tjänsterna ska bidra till en 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns sedan 
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av 
upphandlingar men även för kompetensutveckling av upphandlare. 

Mål 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.8  Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång 
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Delmål för Tierps kommun 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka. 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
16.3 Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 2,0 % av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av 
pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida 
verksamhetsförändringar.  

16.4 Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga där det är rimligt 
att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande generationer. Kommunens egenfinansiering 
ska över tid ligga över 60 %. 
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Delmål för Tierps kommun 

16.5 Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt återställas till minst 25 %. 
På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 – 25 %. 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

Delmål för Tierps kommun 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 

17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till Agenda 2030 även utanför 
kommunens gränser. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för kommunens invånare 
inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för lokal utveckling på 
samtliga orter/områden i kommunen. 

6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre service gentemot 
medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya servicelösningar. 

6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik. Upphandlingarna ska 
utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen 
ekologisk mat ska öka. 

6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka nöjdheten med maten inom 
alla verksamheter utifrån föregående års nivå. 

6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska räcka till mer, 
generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 
6.1.k Effektiviseringsuppdrag 2023: Översyn av möjliga samordningsvinster, effektiviseringar och åtgärder 
inom kommunen som helhet. Åtgärder genomförs löpande och de delar som kräver politiskt beslut lyfts upp 
under 2023 för att säkerställa tillräcklig effekt 2024, total kostnadsreduktion ska generera en miniminivå som 
medför att resultatnivån för kommunen om 1% kan hållas 2024. 

6.1.l Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande arbete och 
ANDTS – Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB. 

6.1.m Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. 

6.1.n Medel som läggs hos kommundirektör för effektiviseringsuppdrag 2023. Översyn av samordningsvinster, 
effektiviseringar och åtgärder för att säkerställa effekt inför budget 2024. 
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning 

Utvecklingsförutsättningar 

År 2021 hade kommunen 3682 barn och elever i förskola och grundskola och i mars 2022 var 
antalet 3797. Antalet elever har ökat kraftigt de senaste tre åren och trenden ser ut att fortsätta 
vilket för med sig behov av långsiktigt hållbara strategier gällande resursfördelning, 
lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat och var 523 
elever år 2022 och i vuxenutbildningen var, i maj 2022, 531 personer inskrivna. 
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska 
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola 
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning. 
Tabellen visar elevantal i Tierps kommuns skolor. 

Elevstatistik 2020 2021 2022 

 Källa: SCBs årliga 
statistik per oktober 

Källa: SCBs årliga 
statistik per oktober 

Källa: Egen statistik per 
mars 

Förskola och pedagogisk 
omsorg 

1069 (kommunal 
förskola) 

1036 (kommunal 
förskola) 

1143 (kommunal 
förskola) 

 4 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

0 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

0 (kommunal pedagogisk 
omsorg) 

 51 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

53 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

55 (fristående 
pedagogisk omsorg) 

Grundskola 2312 (inklusive 
förskoleklass), varav 979 
i fritidshem och 40 i 
fritidsklubb 

2412 (inklusive 
förskoleklass), varav 907 
i fritidshem och 42 i 
fritidsklubb 

2626 (inklusive 
förskoleklass), varav 907 
i fritidshem och 33 i 
fritidsklubb 

Grundsärskola och 
träningssärskola 

28 26 28 

Gymnasium 576 525 523 

Gymnasiesärskola 19 21 23 

Vuxenutbildning 868* 701* 508* 

Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB  

* Antal inskrivna personer, ej omräknat till heltidsstuderande. 
 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer barnkonventionen som lag och de 
allmänna råden vilka är rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och 
vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. 
I både bibliotekslagen och skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek. 
Bland kommande lagförändringar som diskuteras ingår obligatorisk förskola från 5 år och en 
10-årig grundskola med nuvarande förskoleklass som den första årskursen. 
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Statlig styrning och ekonomi 

Huvudmän, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för en skola, har möjlighet att 
söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med 
skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps kommun 
har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden. 

Förskola 

Det har ställts höga krav på förändringar i förskolan under pandemin för att möta barnens, 
vårdnadshavares och personalens behov av trygghet och en säker arbetsmiljö. Det har varit en 
ansträngande tid för verksamheterna där vi tar med oss att förskola kan bedrivas på olika sätt 
och att kommunen klarar av att göra de anpassningar som krävs. 
Det aktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter genom stödinsatser av närmaste chef. 
År 2021 var sjuktalet i förskolan lägre än tidigare år trots pandemin. 
I enlighet med kollektivavtalet HÖK 21 har en handlingsplan utarbetats i samverkansgruppen 
för utbildning. Förbättringsområden inom arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid har 
identifierats genom en enkät som alla medarbetare inom utbildning fått svara på. Arbetet 
fortsätter med olika åtgärder i samverkan med fackliga representanter. 
Kommande år byggs flera nya förskolor med möjlighet att fasa ut provisoriska lokaler. Det 
kommer att ge bättre möjligheter att utveckla goda lärmiljöer för barnen och förbättra 
arbetsmiljön för personalen. 
Likvärdigheten är förskolans största utmaning. Resurser i förskolan ska fördelas utifrån 
barnets förutsättningar och behov. Det behövs en större organisation kring barn i behov av 
särskilt stöd utifrån funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund. De duktigaste 
pedagogerna ska arbeta där behoven är störst för att öka likvärdigheten. 
Förskolans nya plan för digitalisering implementeras hösten 2022. Bland annat lyfts vikten av 
att barnen ska vara aktiva producenter och få prova på programmering, filmskapande med 
mera. Lärmiljöerna utrustas med fler digitala verktyg för både barn och personal. 
Arbete med hållbar utveckling sker genom Grön flagg. Förskolorna blir certifierade efter sina 
genomförda miljöarbeten anpassat till ålder och mognad inom olika områden. För närvarande 
har 17 av våra 18 förskolor certifieringar. Även matematik och Natur och teknik för alla 
(NTA) är prioriterade områden. 
Förskolan har representanter i olika nätverk inom regionen, universitet och högskola. 
Partnerskola-samarbetet pågår med Uppsala universitet vilket ökar samverkan kring 
lärarutbildningarna. Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder ett nationellt nätverk för 
verksamhetschefer där kommunens deltagande ger oss en god överblick över läget i hela 
landet. 
På familjestödsenheten, inom Individ- och familjeomsorgen, bedrivs öppna förskolan. Öppna 
förskolans pedagog ska arbeta aktivt med att informera förskolan om det stöd som finns för 
kommunens invånare så de i sin tur kan föra vidare informationen till föräldrar. Genom tidig 
upptäckt och tidiga insatser främjas det förebyggande arbetet som familjestödsenheten kan 
erbjuda. 

Grundskola och gymnasium 

Kunskapsresultaten i Tierps kommun är något lägre än förväntat. De varierar mellan skolor 
även med hänsyn tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid 
som syftar till att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader 
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en 
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riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är 
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola. 
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet och det förebyggande arbetet i 
samverkan kring barn i Tierp (SamBaT) viktigt. Där samarbetar Utbildningsverksamheten, 
Individ- och familjeomsorgen och Kultur och fritidsverksamheten med elever och 
vårdnadshavare. Tack vare arbetet som drivits av Högbergsskolan via ”Trygg övergång” har 
man kunnat fånga upp många elever med hög frånvaro i grundskolan. 
År 2021 lämnade 82,3 procent av kommunens elever i åk 9 grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program vilket är en förbättring från föregående år men 
fortfarande lägre än den genomsnittliga kommunen i riket (84,7 procent). 
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud och ger våra unga goda möjligheter att 
kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande. 
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar 
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som 
valde att studera på kommunens gymnasieskola år 2021 var 62,6 procent. 
Under 2021 tog 63,6 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 år. Detta resultat 
ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer, men det är 
en förbättring från föregående år. Under året har en ny ledningsorganisation med fokus på 
närmare pedagogiskt ledarskap etablerats för att fortsatt utveckla och förbättra 
kunskapsresultaten. Gymnasieskolan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med 
inriktning på värdegrund och delaktighet. Ett prioriterat område är arbetet med ökad 
elevnärvaro. Insatserna syftar till att ytterligare höja kvaliteten på utbildningen så att andelen 
elever med examen ökar. 
Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som 
lämnar gymnasieskolan med en examen, samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för 
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för 
chefer och personal, utvecklade av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete, samt olika lokala 
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola” inom 
grundskolan. 
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala 
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som 
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system. 
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för såväl chefer som övrig personal för att nå målet 
med en adekvat digital kompetens. Insatser för att förbättra infrastruktur, arbetssätt, 
förhållningssätt, lärmiljöer och organisation genomförs för att möjliggöra elevers och 
personals digitala lärande och kompetensutveckling. Åtgärdsplaner för digitalisering har 
utarbetats för alla skolformer. Alla som arbetar inom förskolan och skolan ska få bra 
förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 
Under 2021 genomfördes en satsning som innebär att varje elev i grundskolan har tillgång till 
en egen personlig dator eller iPad. I och med detta introducerades även heltäckande digitala 
läromedel. Användning av kommunikationsverktyg som Teams i digitala och flexibla former 
har utvecklats, inte minst som en följd av covid-19-pandemin. Ett kontinuerligt arbete för att 
utvärdera nya digitala tjänster pågår. Just nu är digitala prov och självskattningsverktyg för 
digital kompetens aktuella, liksom tjänster för kartläggning av kunskaper och trygghet. 

Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov 

Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå, 
Yrkesvux, SFI (svenska för invandrare), samt Lärvux. Antalet studerande var 531 i maj 2022. 
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Samtliga utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör. 
Vuxenutbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta 
människor till arbete och/eller vidare studier. 
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård 
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas 
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI. 
Vuxenutbildningen och Vård- och omsorgsverksamheten i Tierp samverkar kring 
flexutbildningar som leder till en yrkesutbildning som undersköterska. I dessa utbildningar 
ska de studerande ha möjlighet att kombinera studier och arbete. Genom statliga medel från 
Omsorgslyftet får den studerande möjlighet till nedsatt arbetstid med 30 procent med 
bibehållen lön. Dessa utbildningar riktar sig till dem som arbetar inom vård och omsorg, men 
som saknar relevant utbildning för yrket. Inför införandet av skyddad yrkestitel för 
undersköterskor som sker under 2023, behöver dimensioneringen av utbildningsplatser 
anpassas ytterligare. Även utbildningar inom Barn- och fritid kommer erbjudas som 
flexutbildningar senast 2023. 
Genom kommunens Lärcentrum erbjuds kommunens medborgare kostnadsfria möjligheter till 
högskolestudier på distans inklusive tentamensmöjligheter i hemkommunen. 

Trygghet och hälsa 

Elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande, 
hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbete är ett 
högprioriterat område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar, 
samt den riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan och gymnasiet 
behöver utveckla arbetet med likabehandlingsfrågor och ungas delaktighet när det gäller 
frågor som berör dem. 
Alla barn och elever ska utifrån sina förutsättningar och behov komma till en stimulerande 
och tillåtande miljö. Trygghet är en förutsättning för förtroendefullt samarbete mellan barn, 
vårdnadshavare och personal. Barn- och elevhälsans organisation tar ansvar för 
kompetensutveckling och stöd. 
Kommunen har nolltolerans mot kränkande behandling. Inom utbildningsverksamheterna 
utreds, rapporteras, dokumenteras och åtgärdas alla incidenter. Incidenterna följs upp och ett 
digitalt dokumentationsstöd finns för anmälan och uppföljning av tillbud och kränkningar. Ett 
viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning, socialtjänst och kultur- och 
fritidsverksamhet sker i forumet SamBaT (Samverkan för Barn i Tierp), där man 
övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och ungas 
förutsättningar i Tierps Kommun. Syftet är att genom ökad samverkan med barns behov i 
centrum skapa goda förutsättningar för ett bra liv för barn och unga i kommunen. 
I arbetet med att öka det psykiska välmåendet hos barn och unga samarbetar elevhälsan och 
kultur- och fritidsverksamheten. Ett exempel på detta är Dans för hälsa som riktar sig både till 
tjejer och killar samt föreläsningar och interaktiva aktiviteter kring psykisk hälsa inom 
fritidsgårdarnas verksamhet. Det främjande arbetet för psykisk hälsa ställer stora krav på 
kompetensen inom samtliga skolformer och därför är behovet av en barn- och elevhälsa med 
samtliga professioner viktig. 
Utifrån lagrådsremiss 17 februari 2022 föreslås att elevhälsans uppdrag stärks. Elevhälsans 
arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare 
och övrig personal. Elevhälsan ska också vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov 
ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när behov finns. 
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och inriktas på elevers 
skolsituation och måluppfyllelse. Utredningen har dock visat att elevhälsans förebyggande 
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och hälsofrämjande arbete ofta får stå tillbaka för åtgärdande insatser i form av akuta ärenden. 
För att den samlade elevhälsans potential ska kunna utnyttjas fullt ut och bli verklighet 
behöver samverkan, såväl inom elevhälsan som mellan elevhälsan och övrig personal i skolan 
utvecklas. Lagändringen föreslås träda i kraft 2 juli 2023. 
I Tierps kommun är en del i arbetet med tidiga insatser satsningen på nya samfinansierade 
kuratorstjänster. För att överbrygga glappet mellan socialtjänst och skola har fem kuratorer, 
riktade mot åk F-6, rekryterats. Kuratorerna är anställda i skolan men arbetar nära 
socialtjänsten med bland annat att motivera och lotsa barn och vårdnadshavare till att söka 
stöd, samt att arbeta för att motverka stigma i att söka hjälp hos socialtjänsten. 

Måltiden i förskola och skola 

En god kost gynnar skolresultaten. Inom förskolan och skolan serveras varje dag omkring 
3900 portioner mat, vilken lagas på de nio tillagningskök som är geografiskt utspridda i 
kommunen. Arbetet innefattar att erbjuda hälsosamma och näringsriktiga måltider, men även 
att fylla ett pedagogiskt och lärande syfte för eleverna. Det innefattar även att arbeta för 
minskad klimatpåverkan, ökad andel gröna rätter samt minskat matsvinn, i enlighet med 
Agenda 2030. 
Kommunen har under 2020-2021 arbetat för att öka andelen närproducerade livsmedel. Detta 
arbete bidrar till att öka kvalitén ytterligare på måltiderna som serveras, samtidigt som 
samverkan stärks med lokala producenter. I förlängningen väntas det bidra till ökad kunskap 
om livsmedelsproduktion och även stärka kommunens livsmedelsberedskap. 
I kommande utveckling av nya förskolor och skolor, så växer även köken i kommunen och 
under år 2022 står ett nytt kök klart på Kyrkskolan i Kyrkbyn. 

Kompetensförsörjning 

Tillgången till legitimerade pedagoger är lägre än önskvärt i förskola och grundskola. Inom 
förskolan är andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent, vilket dock motsvarar 
medelvärdet i riket. Svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare väntas öka kraftigt i 
framtiden på grund av stora pensionsavgångar i kombination med att intresset för yrket 
minskat de senaste åren. Inom grundskolan är andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen 82,7 procent. För att möta dagens och framtida behov sker aktivt arbete med 
kompetensutveckling, till exempel uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade 
pedagoger eller genom att bevilja studier inom till exempel Lärarlyftet. Att öka andelen 
legitimerade medarbetare och utöka den specialpedagogiska kompetensen är nyckelfaktorer i 
arbetet med att förbättra kommunens skolresultat. 

Mål 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja 
grundskolan. 
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Delmål 

4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga 
kunskaper. 

4.3 Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 

4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska öka på kommunens 
samtliga högstadieskolor. 

4.6 Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

5.2 Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.2.a Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas och 
insatserna för en likvärdig skola ska öka. 

6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat. 

6.2.c Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från början. Utveckla SFI 
och yrkes SFI för bättre resultat. 

6.2.d Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot arbetsmarknad och 
resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning, näringsliv och de offentliga arbetsgivarna 
och se mer UF-företagande, lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård- och omsorgscollege. 

6.2.f Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ. 

6.2.g Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når lagstadgad nivå samt 
använder resurser på bästa vis. 

6.2.i Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och stötta det 
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att förbättra elevernas måluppfyllelse 
och öka likvärdigheten inom skolan. 

6.2.j Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Särskilt fokus ska läggas på ökad fysisk aktivitet genom 
fortsatt arbete enligt tidigare projekt ”Rörelsesatsning i skolan” och deltagande i ”Cykelvänlig skola”. 
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Särskilda uppdrag 

6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors. 

6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge säljs/återgår till lägenheter/återlämnas 
till skolan. 

6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 
 



32 av 119 

Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommuns folkmängd har ökat under de senaste åren. Inflyttning är den bidragande 
orsaken till den ökade folkmängden då födelseöverskottet under samma period varit negativt. 
Befolkningsprognosen för Tierps kommun visar fortsatt tillväxt. Den växande befolkningen 
innebär en ökad efterfrågan på bostäder, kommunal verksamhet och service. 
Befolkningsökningen bidrar bland annat till ökade krav på infrastruktur som gynnar effektiva 
och fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar. Utbyggnad av infrastruktur 
ställer höga krav på upphandlingar av utförandetjänster för att erhålla hög kvalitet till 
fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig av dynamiska 
inköpssystem för infrastrukturarbeten, det skapar goda möjligheter för mindre och lokala 
leverantörer att delta i upphandlingar. 
Enligt kommunens vision ska Tierps kommun vara en grön och harmonisk oas för hela livet. 
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas. 
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av god 
tillgänglighet. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrt, till exempel 
inom samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel, samt alkohol och tobak. 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och övriga kommuner i länet. RUS 
innehåller målsättningar om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling. 
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett åtgärdsprogram utifrån EU:s vattendirektiv. Flera av 
åtgärderna riktar sig till kommunerna och kommer innebära vissa ökade kostnader kommande 
år. 
Riksdagens beslut att avveckla det statliga investeringsstödet försvårar nyproduktion av 
bostäder till rimliga hyresnivåer. Den statliga utredningen ”En socialt hållbar 
bostadsförsörjning” föreslår bland annat att allmännyttan inte ska omfattas av lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Blir förslaget verklighet skulle det kunna minska 
byggkostnaderna och ha stor betydelse för kommunens allmännyttiga bostadsbolag. 
Tierpsbyggen skulle ha möjlighet att bygga hyresrätter med hyresnivåer som 
kommuninvånarna har råd att betala. 

Hållbart samhälle 

För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på 
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera 
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar 
och att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska även ställa 
miljökrav; till exempel vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de 
kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall och 
vatten- och avloppsplanerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till 
hållbarhetskrav. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar 
påverkan på ekosystemen eftersträvas. 
För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering fokusera på att 
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skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera nya 
bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar och 
att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar. Kommunen ska även ställa 
miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar och på de kommunala 
bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring avfall samt vatten- och 
avloppsplanerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska leva upp till hållbarhets-
kraven. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet och minimerar påverkan 
på ekosystemen eftersträvas. 
Energianvändningen till fastigheter ska aktivt minskas genom att kontinuerligt arbeta med 
energieffektivitet och att synliggöra faktisk uppmätt förbrukning för kunden. Vid uppvärm-
ning av fastigheter ska elintensiv uppvärmning undvikas eftersom Tierp ligger i ett område 
med risk för effektbrist på elnätet. Genom att använda andra fossilfria uppvärmningsformer, 
så som fjärrvärme, minskas effektbristen på elnätet vilket annars kan påverka fortsatt 
exploatering och utbyggnad i kommunen. 
Transportinfrastrukturen ska utvecklas med ett tydligt fokus på hållbar mobilitet som ger 
förutsättningar för ett tillgängligt samhälle där människor och gods kan förflytta sig säkert och 
effektivt. Det innebär exempelvis ett effektiviserande av befintlig infrastruktur och åtgärder 
som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt. Här spelar flertalet faktorer in 
för att skapa möjligheter till hållbara kombinationsresor mellan gång, cykel och kollektiv-
trafik. En viktig del är att öka potentialen för cykling i det befintliga vägnätet. Kommunen har 
även en viktig roll att i samverkan med andra aktörer utveckla hållplatser och bytespunkter för 
att tillgängliggöra kollektivtrafiken. Det bidrar till ett jämställt transportsystem som är 
anpassat för alla. 
Taxor inom renhållning och vatten- och avloppsverksamheten ska utvecklas för att möjliggöra 
för medborgarna att leva hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt, vilket är centralt för att uppnå 
ett cirkulärt samhälle som inte tär på begränsade resurser. 
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för 
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade 
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och 
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering 
och svalka vid värmeböljor. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och 
rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. En hållbar samhällsutveckling måste 
därför säkerställa att vårt grundvatten samt våra sjöar och vattendrag inte förorenas. 
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur 
med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där den psykiska ohälsan 
ökar är det viktigt att kommunens invånare har nära till natur, grönska, rent vatten och att 
dessa områden präglas av god tillgänglighet för alla. Det är viktigt för att gynna en god 
folkhälsa i hela befolkningen. Innan förtätning av bebyggd miljö sker ska tillräckligt stora 
ytor för dagvattenhantering, natur och rekreation säkerställas. Även skolors behov av gröna 
utemiljöer ska tillgodoses i planeringen. 
Barn och ungas delaktighet inom samhällsplaneringen ska ta en större plats och kommunen 
måste arbeta för att de ska bli en aktiv del inom samhällsutvecklingen. Genom att planera i 
barn och ungas ögonhöjd och sänka blicken och se utifrån deras perspektiv skapas 
förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

Ny översiktsplan 

Hösten 2018 fattade kommunfullmäktige i Tierp beslut om att tillsätta en tillfällig beredning 
för att utarbeta en ny översiktsplan. Det övergripande målet för beredningen är att utforma 
förslag till långsiktig och hållbar plan för hela kommunen. ÖP 2050 ska vara i linje med 
kommunens vision om en grön och harmonisk oas för hela livet. Beredningen ska arbeta 
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demokratiskt och öppet och ska enligt uppdraget aktivt verka för stort deltagande från 
allmänhet med en demografisk bredd, så att kommuninvånare i alla åldrar ges möjlighet att 
bidra till arbetet. 
Det har genomförts medborgardialoger för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen 
inom det geografiska området. Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton 
dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. 
Som en del i arbetet med att ta fram en översiktsplan ska kommunen hålla samråd med 
allmänhet, myndigheter och organisationer. Översiktsplanen för Tierps kommun är ute på 
samråd hösten 2022. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och 
önskemål. Därefter omarbetas förslaget till översiktsplan med hänsyn till inkomna syn-
punkter. Målsättningen är att den nya översiktsplanen ska vara redo för antagande under 2023. 

Planläggning, exploatering och bostadsförsörjning 

Kommunen arbetar kontinuerligt med planläggning av mark för såväl bostadsändamål som för 
handel, verksamheter och andra funktioner. Det finns en ökad efterfrågan på bostäder i 
kommunen, därför är arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsändamål prioriterat. 
Planläggning av nya bostäder sker både i form av modernisering av befintlig bebyggelse, 
komplettering genom förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur, liksom genom 
expansioner genom etableringar av nya bostadsområden. 
Ledstjärna i samhällsbyggnadsprocessen hela vägen från översiktsplan, genom detaljplan, 
lovärenden, genomförande och till förvaltning ska vara ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Kommunen arbetar för att genom planläggning, upphandling och genomförande 
skapa förutsättningar för en variation av byggnadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelse-
former. Allmänna platser och offentliga rum ska ha hög estetisk kvalitet med en bredd av 
funktioner och som uppmuntrar till möten och aktivitet. Kommunen utvecklar och provar nya 
samarbetsformer med exploatörer och externa aktörer för genomförande av större 
exploateringar, utan att belasta den kommunala ekonomin. 
När nya bostadsområden planeras är det viktigt att tidigt planera för skola, förskola samt 
lokaler och ytor för sport och fritid. 

Samverkan och kompetensförsörjning 

Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov, 
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns risk för 
högpersonalomsättning, vilket innebär kapacitetsförluster under vissa perioder. Konsekvensen 
är längre ledtider för myndighetsärenden och sämre tillgänglighet för medborgare, 
verksamheter och företag. 
Möjlighet till samverkanmed närliggande mindre kommuner utreds. Fördelar med en ökad 
samverkan skulle kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en 
högre grad av effektivitet och specialisering. Det skulle också kunna öka Tierps kommuns 
attraktivitet som arbetsgivare. Att samverka i en eventuell gemensam förvaltning kräver 
förarbete i form av likvärdiga interna arbetsrutiner i de samverkande kommunerna. Att 
använda samma ärendehanteringssystem innebär inte att upplägg och arbetssätt är detsamma. 
Det finns djupgående samarbete mellan kommunens allmännyttiga bostadsbolag 
Tierpsbyggen, Tierps Energi och Miljö AB och Tierps kommun. Allmännyttan deltar ofta i 
tidiga skeden av detaljplaneprocesser där gemensamma kontaktytor finns. På samma vis ges 
samhällsbyggnadsenheten möjlighet till insyn och inspel i Tierpsbyggens projekt, till exempel 
gällande arkitektonisk utformning, samspel mellan allmänplats och allmännyttans fastigheter 
och samordnade av insatser inom geografiska områden. Andra centrala samarbetsområden 
med synergieffekter är inom upphandling, personalfrågor och projektledning. 
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Mål 

 6.  Rent vatten och sanitet för alla 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

Delmål 

6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga 
kemikalier och material. 

6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för 
att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 

6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 7. Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för 
alla. 

Delmål 

7.1 Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta införandet av småskaliga 
energilösningar. 

7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig 
del, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande. 

9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband ska öka. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
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Delmål 

10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation motverkas. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att planera i kollektivtrafiknära 
lägen. 

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. 

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 

12.2 Matsvinnet ska minska. 

12.3  Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär ekonomi. 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Delmål 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 

13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030. 
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 14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 

14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom 
marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland annat genom åtgärder som 
förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i kommunens orter. 

15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får adekvat skydd och vårdas ur ett 
framtidsperspektiv. 

15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av biologisk mångfald och 
spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 
2030. Kommunen ska även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria 
transporter. 

6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter under 2022. 

6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den information och 
medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar hållbar utveckling. 

6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose behov inom 
kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan. 

6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför tecknande av exploateringsavtal 
för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka näringslivets medverkan i exploatering av området. 

6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera via 
exploateringsavtal. 

6.3.j Mobilitetsplan (plan för hållbart rese- och transportsystem) för Tierps kommun ska färdigställas under 
2022. 
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv 

Utvecklingsförutsättningar 

Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle, dessa bidrar 
till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps kommun har 
ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle, föreningar och 
näringsliv. Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och 
globalt samhälle. 
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Kommunen har en lång och 
relativt oexploaterade kuststräcka. Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger och utstrålar 
orördhet och är bärare av tusenårig kulturhistoria. I kommunen finns flera naturreservat, ett 
kulturreservat, ett biosfärområde och flera riksintressen för friluftsliv och naturvård. 
Kommunen samverkar med föreningar, studieförbund och civilsamhället och ger bidrag för 
arrangemang, aktiviteter och lokaler. Kommunen bidrar även med kompetens vid samverkan 
och erbjuder föreningslivet subventionerade ändamålsenliga lokaler och mötesplatser. 
För att förverkliga det som står i kommunens vision, att Tierps kommun är en grön och 
harmonisk oas för hela livet, beaktas tillgänglighet och närhet till naturen i planeringen av 
framtida bostadsområden. Det är en framgångsfaktor. 
Kommunen arbetar med att återstarta kulturlivet och föreningslivet efter covid-19-pandemin. 
Effekter på föreningslivet märks genom minskat deltagande inom barn- och 
ungdomsverksamhet. Inom kultursektorn finns minskad förmåga att arrangera evenemang hos 
kommunens föreningar. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Delar av området är reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och skolbibliotek 
regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Arbetet med att skydda och vårda kulturmiljön 
regleras i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska Tierps kommun bidra till att skydda och främja 
minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla 
sin kultur. Barnkonventionen medför åtaganden kring barns rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. 
Region Uppsala antog år 2020 en regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som 
kommunen förhåller sig till. Kommunen förhåller sig också till de tio mål för friluftslivs-
politiken regeringen antog år 2012. I målen är utgångspunkten att friluftslivet bidrar till hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. 

Motion och friluftsliv 

Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för träning, rörelse och hälsa. 
Exempel på dessa är sport- och motionshallar, specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym, 
friidrottsanläggning och motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns 
tre inomhusbad i kommunen, dessa finns i Tierp, Örbyhus och Karlholmsbruk. Det finns även 
en utomhusbassäng i Örbyhus. I Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med fyra banor. 
Fritidsbanken som finns på Vegavallen i Tierp, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och 
fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är 
stora i kommunen. 
Tillgången till friluftsliv är värdefull både för den enskilda människan och för samhället i 
stort. Det är också en betydande del i kommunens ansvar för folkhälsan. Att vistas i naturen 
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kan medföra en rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad stress, stärkt kognitiv 
förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet och ger möjlighet till 
sociala kontakter i en avkopplande miljö. Det är viktigt att alla människor får samma 
möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv som kan tillgodoses genom till 
exempel natur i sin närhet. I samarbete med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal 
speciellt utpekade Smultronställen i naturen tagits fram. Till smultronställena ska det vara lätt 
att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett bra besök. I anslutning till Upplandsledens 
vandringsled genom kommunen finns öppna stugor för övernattning. Tämnaråns kanotled har 
förlängts och är nu på cirka fem mil. Bryggor för strandhugg, i och upptag har byggts. 
Kommunala naturbad finns i Mehedeby, Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, Karlholmsbruk, 
Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp. 

Kultur och välmående 

I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Utöver dessa finns 
kulturområden såsom fiskelägen, det ålderdomliga kulturlandskapet och Hållnäskusten. 
Kommunen bedriver kulturverksamhet i egen regi, men också i samarbete med föreningsliv, 
civilsamhälle och kulturarbetare. Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att 
bevara och utveckla eget skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten. 
Kulturhuset Möbeln i centrala Tierp, samt biblioteken i kransorterna Örbyhus, Söderfors, 
Karlholm och Skärplinge är viktiga platser för möten mellan människor. Dessa platser 
erbjuder också kulturupplevelser och möjlighet till kulturutövande i olika former, till exempel 
föreläsningar, utställningar, konserter, föreställningar med mera. Arbetet med att nå ut till 
medborgarna pågår ständigt med utveckling av den uppsökande verksamheten med projekt 
som bokbil, bokautomater och kapprumsbibliotek även på de mindre orterna i kommunen. 
Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet 
att ta sig till biblioteken i kommunen. Kommunen arbetar med att alla invånare ska ha 
möjlighet till kultur och välmående oavsett var i kommunen medborgarna bor. 
Verksamheterna med kultur i vården, kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till social 
gemenskap, minnesträning och trivsel. 
Den offentliga konsten finns på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget ”Konst på 
väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar cirka 
15 000 besökare årligen. 
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete 
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Flera konserter i olika 
genrer genomförs under året och på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusik- och 
folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström 
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och 
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag. Spelmansstämmor 
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i 
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Musiklivet är också 
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun 
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom 
musiklivet. 

Psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället och i samverkan med andra aktörer måste 
kommunen arbeta mer aktivt med att stärka den psykiska hälsan. Tierps kommun satsar 
mycket på förebyggande arbete tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i 
länet. Med stöd av statliga stimulansmedel provas flera typer av riktade insatser till 
riskgrupper bland barn och unga. Till exempel införs Dans för hälsa riktad mot pojkar, 
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liknande den satsning riktad mot flickor som permanentas utifrån sina goda resultat. Det 
planeras även aktiviteter såsom föreläsningar kring psykisk ohälsa och ett ökat samarbete med 
Hälsoäventyret. 
Fysisk aktivitet och friluftsliv har en dokumenterad positiv effekt på psykisk hälsa och 
kommunen arbetar med att ytterligare tillgängliggöra naturen för att stimulera till 
uteaktiviteter. Besöken i våra natur- och friluftsområden har ökat under covid-19-pandemin 
och troligt är att den trenden kommer att hålla i sig. Utvecklingen av utemiljö som stimulerar 
till ett aktivt liv kommer att bli allt viktigare i det framtida samhället. 

Barn och unga 

Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I 
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat till 
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till 
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och 
inspirerar till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att 
utveckla läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier. 
Bokäventyret är ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteksverksamheten där fokus 
ligger på att stärka läsupplevelser med estetiska uttryck som exempelvis skapande i bild och 
form, dans, rytmik, drama och gestaltning. Målet är att väcka nyfikenhet hos barnen och 
skapa en djupare förståelse för det lästa genom att få uttrycka sig varierat. 
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika 
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar 
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet. 
Fritidsgårdarna i kommunen är en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika 
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i 
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade. 
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för 
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på anlägg-
ningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning och lek är 
en viktig del för att säkerställa simkunnigheten. 
Kommunen prioriterar utemiljön för barn och ungdomar. I Mehedeby, Karlholm, Skärplinge, 
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns lekplatser med olika teman. I Tierp, vid Vegavallen, finns 
även en hinderbana och en sagostig för barn. Kommunägd skog, parkmark och grönområden 
ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till lek 
och utevistelse. 

Mötesplatser 

Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Digitala och fysiska 
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje. 
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för 
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitets-
studerande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är 
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. "Mer öppet" i 
biblioteken i kransorterna skapar ökad tillgänglighet. Kommunens offentliga konst erbjuder 
vardagliga möten med konst för medborgarna i gemensamma utemiljöer. 
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Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. 

3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och naturvärden, som stimulerar till lek och 
utevistelse. 

 4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Delmål 

4.4 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.1 Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, flickors och pojkars behov och 
resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
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 11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Delmål 

11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 

11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

 14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 

14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för naturlig fiskreproduktion. 

14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars påverkan på marina 
ekosystem. 

14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. 

Delmål 

15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både utvecklar höga naturvärden 
och lockar till utevistelse. 

15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka medvetenheten hos 
kommuninnevånare och besökare. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 
sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger upphov till. 

6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 

6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för anläggningar. 

6.4.e Avveckla Fritidsklubben, låg beläggning och erbjuds endast i Tierp. 
  



43 av 119 

Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan två större städer. För arbetsgivare är läget av 
stor vikt för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst 50 000 nya jobb erbjudas 
fram till år 2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16 procent fram till år 2030. 
Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition, en traditionen som lever vidare i flera 
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad 
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som står 
för 26 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet med 14 procent. Den 
näringsgren som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning, där 
Atlas Copco, Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna. 
Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler 
näringar har rekryteringsbehov. Det finns utmaningar med infrastrukturen där kapacitets-
brister inom elförsörjning samt fiberutbyggnaden hindrar nyetableringar. Det finns också 
utmaningar med kompetensförsörjningen, där måste utbildningar anpassas för att möta 
näringarnas behov. 
Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt 
arbete i andra kommuner. Tierps kommun har en negativ nettopendling, år 2021 var 
pendlingsunderskottet -2 324 personer. Pendlingsunderskottet har varit på ungefär samma 
nivå sedan 2015. Den största utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. 
Därefter till Gävle kommun med Region Gävleborg och Östhammars kommun med Forsmark 
som stora arbetsgivare. 
I Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela 
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll gällande livsmedels- och energi-
försörjning, det är också viktigt utifrån ett krisberedskapsperspektiv. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Regeringen fattade hösten 2021 beslut om en ny nationell strategi för besöksnäringen. I den 
identifierar regeringen ett antal strategiska områden för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Dessa områden är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och 
innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella 
perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. 
Under 2021 antogs en Besöksnäringsstrategi för Uppsala län. Strategin siktar på perioden 
2021–2024 för att sammanfalla med internationella prognoser för turismens återhämtning 
samt den regionala utvecklingsstrategins programperiod. Målbilden för 
besöksnäringsstrategin är ”Utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa 
besöksnäringens återhämtning efter covid-19”. Strategin pekar ut relevanta strategiska 
insatsområden för att skapa bättre förutsättningar för en hårt ansatt besöksnäring att kunna 
utvecklas, växa hållbart och skapa jobb. 
Under 2022 beslutades Leader Nedre Dalälvens nya lokala utvecklingsstrategi för nästkom-
mande programperioden 2023 – 2027. Leader möjliggör för de som bor i en landsbygd att 
förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas genom finansiellt stöd 
och samarbeten mellan civilsamhället, näringslivet och den offentliga sektorn. 
Regeringens landsbygdsproposition från 2018 har ett tydligt fokus att skapa förutsättningar 
för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar som kan 
komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några exempel är 
satsningarna på bredband, service i landsbygder, ökad statlig närvaro, lärcentra och 
livsmedelsstrategin. 
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Sysselsättning i relation till socialt utanförskap 

Pandemin har påverkat delar av arbetsmarknaden negativt, det har resulterat i en ökad arbets-
löshet i Tierps kommun under 2020. Arbetslösheten har dock minskat något det senaste året 
och uppgick år 2021 till 7,5 procent i åldrarna 18-64 år, vilket är högre än snittet i riket som 
var 6,7 procent. Kommunen ser utmaningar att nyanlända och personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden hamnar ännu längre ifrån arbete i och med detta. Kommunen behöver 
utveckla nya arbetssätt, öka samverkan och skapa förutsättningar för att  människor ska 
komma ut i arbete eller studier. Ett exempel är projektet Växthuset som ger möjlighet till 
praktiskt arbete genom odling där individer förbereds för arbetsmarknaden. 
SKR:s projekt Utvecklingsnätverk Sociala Företag ska leva vidare efter projekttidens slut år 
2022. Målet är att fortsätta främja och stärka socialt företagande i kommunen för att ge 
människor möjlighet till egen försörjning och anställning. Det handlar om samverkan genom 
både dialog, upphandlingar, samverkansavtal och idéburet offentligt partnerskap (IOP:er). 
Arbetet berör även föreningslivet i kommunen. 

Näringslivsarbete 

Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med 
många arbetstillfällen inom flera branscher, som skapar bättre förutsättningar i såväl låg- som 
högkonjunktur. Det syftar också till att öka medvetenheten, samverkan och samarbete mellan 
sociala och traditionella företag. 
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande, samt ett skräddarsytt 
team av tjänstepersoner som möter företagets behov under ett tidigt skede. Näringslivsarbetet 
präglas av ett starkt kundfokus där relationer, förtroende, problemlösning och snabb hantering 
är prioriterat. Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan 
kommunen, medborgaren och företagare. 
Varje år följer kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa näringslivs-
klimatet och företagens kontakt med kommunen. Generellt är de medelstora och stora 
företagen nöjda med relationen till kommunen. De mindre företagen önskar ytterligare stöd 
kring hantering av enklare ärenden, till exempel snabbare handläggningstider inom bygg-
branschen samt de gröna näringarna. Digitalisering av myndighetsprocessen från ansökan till 
beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen och för att försöka möta företagen där de 
önskar. 

Näringsliv och arbete i kristider 

Det är osäkert vilka följder covid-19 får för företagen i kommunen på lång sikt, men trots de 
dystra siffrorna under 2020 och en bit in på 2021 har de större företagen återhämtat sig 
snabbare än vad många hade hoppats på. Många av småföretagen har haft en kraftigt minskad 
omsättning under pandemin och har haft det fortsatt tufft under 2022. Antalet konkurser i 
kommunen under 2021 var färre än år 2020. 
Småföretagare, främst inom handeln och besöksnäringen, hade inför sommaren 2022 en 
utmaning i att ta igen det ekonomiska tappet. En annan utmaning var att företagen i hög 
utsträckning hade förlorat sin personal som hade haft två år på sig att etablera sig i helt andra 
branscher. 59 procent av företagen uppgav under pandemin att det största hindret för tillväxt 
var att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Att rekrytera tillbaka arbetskraft var inte enkelt, 
därtill har intresset från unga att utbilda sig och söka sig en framtid inom exempelvis 
besöksnäringen minskat. 
Besöksnäringen är ofta en inkörsport för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är  den näring 
som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika utbildnings-
bakgrund och det är den näring där flest utlandsfödda svenskar arbetar. Besöksnäringen är 
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arbetskraftsintensiv, vilket gör att en ökad omsättning snabbt leder till nya jobb. Om unga i 
högre utsträckning istället väljer andra branscher kan det skapa stora problem för besöks-
näringen och kommunen i stort. 
Fler svenskar valde att semestra i Sverige under covid-19-pandemin, denna trend ser ut att 
hålla i sig även efter pandemin. Det finns möjligheter att vända det tillstånd som pandemin 
skapade till en långsiktigt robust och hållbar besöksnäring. Det kräver samverkansinsatser på 
kommunal, regional och nationell nivå. Tierps kommun har intressanta besöksmål med 
varierande tillgång till service. Det finns bland annat bruksmiljöer, Dalälven, kulturlandskap, 
fiskelägen och relativt orörd natur. Dessa platser ligger ofta på landsbygden och skapar 
möjligheter till landsbygdsutveckling genom turism och besöksnäring, liksom företagande 
inom konsthantverk, mat och det småskaliga kustnära yrkesfisket. 
Företag inom flertalet branscher har haft problem med jämna orderingångar och leveranser av 
komponenter och reservdelar. Det beror både på leveransproblem och råvarubrist av olika 
material. Det här i kombination med att el-priserna, livsmedelspriserna och att drivmedels-
priserna kraftigt gick upp under våren 2022 har skapat en stor osäkerhet inför hösten 2022 och 
framåt. Det kan medföra att fler företag kommer bromsa viktiga investeringar eller rekrytering 
av mer personal. 
Tierps kommuns arbete med att öka andelen lokal mat i de kommunala köken fortsätter. Det 
ökar kommunens robusthet och möjlighet att köpa in mat även under kristider, och stärker de 
gröna näringarna i länet i stort. 

Kompetensförsörjning 

Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på 
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för 
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på en brist inom 
framförallt tre områden: vård, barnomsorg och industri. Här bedrivs utbildningar både inom 
vuxenutbildningen och gymnasiet. Det bedrivs också lärlingsutbildningar där det finns en 
lokal efterfrågan, inom försäljning och service (tidigare Handelsprogrammet). 
Kommunen har ett tätt samarbete med företagen för att tillsammans med dem skapa 
utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet som motsvarar 
arbetsmarknadens behov. 

Samverkan 

Kommunen är aktiv inom flera olika samverkans- och utvecklingsnätverk. Kommunen deltar 
också i olika projekt för att främja utvecklingen av både näringsliv, besöksnäring och 
landsbygden. 
Stockholm Business Alliance är ett utvecklingsnätverk för att bibehålla och skapa nya 
företagsetableringar och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen 
information om framtida etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning, 
slutförvar av kärnavfall, fyrspår Uppsala-Stockholm samt utvecklingen av Arlanda flygplats. 
För att stödja landsbygdsutveckling samarbetar kommunen med lokala utvecklingsgrupper 
och deltar i deras lokala utvecklingsprojekt på olika sätt. En process för att ta fram en lokal 
överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället har pågått sedan 2020 i nära 
dialog med föreningslivet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att anta överens-
kommelsen i juni 2022. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, 
tillit, och förtroende mellan parterna. 
Besöksnäringsprojekt bedrivs både med Biosfärområdet Nedre Dalälven, Region Uppsala och 
angränsande kommuner. Destinationsappen "Upplev Norduppland" har skapats tillsammans 
med Älvkarleby kommun. 
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För att korta livsmedelskedjorna och utveckla de gröna näringarna i kommunen drevs under 
2020 och 2021 projektet NärMat i samverkan med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och ÄT 
Uppsala län. Kommunen införde Dynamiskt inköpssystem (DIS) för att möjliggöra för flera 
lokala lantbrukare att delta i kommunens upphandlingar och på så sätt öka andelen när-
producerad mat i skola, samt i vård- och omsorgsverksamheter. Projekttiden är avslutad, men 
en intern arbetsgrupp fortsätter med att få in fler producenter med hjälp av olika informations-
träffar. Arbete genomförs också för att öka förståelsen för matens betydelse kopplat till 
Agenda 2030 ute bland verksamheterna. Målsättningen är att få in en större variation av 
livsmedel i inköpssystemet, samt att verksamheterna i högre grad beställer lokala livsmedel 
till sina verksamheter. I förlängningen hoppas arbetet även leda till att exempelvis förskolor 
kan komma på studiebesök till gårdar och att praktikplatser ska finnas tillgängliga hos 
producenterna som levererar livsmedel till kommunen. 

Mål 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.3 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

5.4 Öka andelen kvinnligt företagande. 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden. 

8.2 Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert, 
effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och 
växa. 

8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande. 

8.5 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 
produkter. 
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 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
samt främja innovation. 

Delmål 

9.4 Samverka med universitet, högskolor och företag för att bidra till ny kunskap och innovationer. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

10.4  Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 

10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Delmål 

12.4 Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent samt dess produktionsvärde 
ska öka med 50 procent till år 2030. 

12.5 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent till år 2030. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen. 

6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda förutsättningar för 
nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges 
förutsättningar att utvecklas. 

6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för ratt åta sig 
eventuella uppdrag som utlyses. 

6.5.f Under 2022 genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till service 
gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter. 

6.5.g Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans jämfört med idag. 
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd 

Utvecklingsförutsättningar 

Kommunen har ett stort uppdrag runt omsorg och stöd. Här ryms socialtjänst, individ- och 
familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 
Kommunen samverkar med andra aktörer för att öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta 
invånare och grupper. Inom de närmaste åren kommer antalet äldre över 65 år att öka. 
Andelen äldre i förhållande till befolkningen i Tierps kommun beräknas ligga kvar på 24 
procent 2022 och kommande år. 
Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden, från barn till 
äldre. Tierps kommun står bakom den länsgemensamma handlingsplanen som syftar till att 
främja invånarnas psykiska hälsa. ”Psykisk hälsa/hälsa barn och unga” är en central del i det 
utvecklingsarbete av vårdcentrum Tierp Älvkarleby som sker i samverkan mellan Nära Vård 
och Hälsa (NVH), Region Uppsala och berörda verksamheter i Tierps kommun och 
Älvkarleby kommun. 
Under 2021 ökade kostnaderna för försörjningsstödet med cirka 6 procent jämfört med år 
2020. Antal biståndsmottagare har ökat med 3,6 procent under samma period. Historiskt sett 
har kommunen en förhållandevis stor andel långvariga försörjningsstödsärenden. Utöver det 
har fler ekonomiskt svaga hushåll flyttat till kommunen. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av 
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift 
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor. 
Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. Ett beslut som påverkar verk-
samheten närmaste åren är fast omsorgskontakt som började gälla 1 juli 2022 för hemtjänsten, 
med kommande krav på att den fasta vårdkontakten från och med 1 juli 2023 är utbildad 
undersköterska. För personlig assistans handlar kommande förändringar både om vad som ska 
ses som grundläggande behov (t ex aktiv tillsyn), förtydliganden kring föräldraansvar samt 
stärkt rätt till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
En översyn av socialtjänstlagen presenterades i juni 2020. Den föreslås träda i kraft från och 
med 2023. Utredningens större förändringar handlar om förebyggande och tillgänglig social-
tjänst, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att ge insatser utan 
föregående behovsprövning. 
I januari 2021 avslutades utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” SoU 
2017:01 med delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” SoU 2021:6. Dessa utredningar 
belyser vikten av samverkan mellan kommuner och regioner för att möta utmaningarna för 
framtidens vård och omsorg. Utredningarna är grunden till det omställningsarbete som sker 
inom Uppsala län under den gemensamma rubriken Effektiv och nära vård 2030, där 
uppstartandet av Vårdcentrum Tierp Älvkarleby med tillhörande Närvårdsenhet är det 
tydligaste resultatet. 
En reglering av yrkestiteln undersköterska har föreslagits av regeringen. År 2024 ska skyddad 
yrkestitel för undersköterska vara klart. Under 2023 ska kartläggning ske för att undersöka att 
alla har rätt utbildning, vilket kommer att kräva personella resurser. För de undersköterskor 
som inte uppnår de förändrade kompetenskraven kommer validering krävas. Det pågår även 
en nationell översyn av kompetenskrav för personal inom bostad med särskild service inom 
LSS. 
Samsjuklighetsutredningen som utreder frågan om förbättrad vård för personer med 
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samsjuklighet pågår och ska vara klar i januari 2023. Den kan bland annat innebära att 
regionen tar över vissa delar av beroendevården från socialtjänsten. 
Utifrån Coronakommissionens rapport har regeringen tillsatt en utredning om en ny äldre-
omsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommunerna. Samtidigt pågår även en statlig 
utredning om tillgång till hälso- och sjukvård inom verksamheter inom LSS. 

Statlig styrning genom särskilda bidrag 

Utöver den nationella styrning som finns genom lagstiftning och nationella riktlinjer sker viss 
styrning och prioritering inom området genom särskilda bidrag från staten. Bidragens villkor 
kan medföra utmaningar för verksamheterna då villkoren kan kräva snabba omprioriteringar 
av målsättningar. Är bidraget kortsiktigt blir det en utmaning att planera och genomföra det 
som bidraget ska användas till. Det gäller också om bidraget måste användas innevarande år 
eller om det är oklart om det kommer att beviljas. 
Tierps kommun har tagit del av stimulansmedel för att under 2021 ta fram en suicidpreventiv 
plan som implementeras under 2022. Vidare har flera satsningar gjorts inom äldreomsorgen 
genom ett riktat bidrag för ökad kompetens, samt ett mer generellt bidrag för att stärka 
äldreomsorgen. 
Kommunen har tilldelats medel för att utveckla arbetet med familjehemsvård för barn och 
unga. Även i arbetet mot våld i nära relation har kommunen beviljats medel för att fortsätta 
driva och utveckla arbetet. 

Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället 

För att på bästa sätt ge stöd till individer som behöver det krävs att kommunen samverkar med 
andra huvudmän. Region Uppsala driver förändringar och förnyelse av dagens vårdstruktur 
för att anpassa vården till nya behov. Etableringen av vårdcentrum Tierp Älvkarleby i Tierp 
innebär att vården ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och 
relationellt. En del i detta är utvecklingen av vård i hemmet där kommun och region har ett 
delat ansvar och där det behöver säkerställas en jämlik vård i hela länet bland annat genom 
kompetensutveckling. 
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik och drivs i samarbete med Region 
Uppsala. Det finns även pågående samarbeten och projekt med bland annat mödrahälsovården 
och barnhälsovården för att öka tidig upptäckt. Projekt Barnsäkert som startades 2020 för barn 
i riskmiljöer är ett exempel, målet är att arbetssättet ska integreras i ordinarie arbete under 
2023. Fortsatt finns en stark samverkan inom familjecentralen; öppna förskolan, barnhälso-
vården, mödrahälsovården och familjestödsenheten. Sedan 2022 är barn- och mödrahälso-
vården, till viss del samlokaliserade med familjestödsenheten, i individ och familjeomsorgens 
lokaler. 
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap 
(IOP), med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierps kommun och Älvkarleby kommun.  
Tierps kommun har också ett IOP med brottsofferjouren som stödjer brottsoffer. Andra 
exempel är Kretsloppsservice och Spektra. Kommunala pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor är kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldre- 
och funktionshinderområdet. Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de 
medborgare som inte är föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare. 
Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och 
stöd när det gäller våld i nära relationer. Det satsas på utbildning inom området och för 
närvarande utvecklas stödet för våldsutsatta och stödet till förövare. 2022 trädde nya rutiner 
för arbetet med våld i nära relationer i kraft. En omorganisering har skett med målet att 
ytterligare förstärka arbetet. 
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Mycket samverkan sker internt inom kommunen och tillsammans med Region Uppsala i 
arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser, helt i linje med Agenda 2030. Kosten 
är central för att minska undernäring hos äldre och varje dag tillagar kommunen cirka 500 
portioner till äldreomsorg och hemtjänst. Det innefattar att erbjuda hälsosamma och närings-
riktiga måltider som dessutom tar hänsyn till klimat och miljö. Under 2022 gjordes alla inköp 
av nötkött till äldreomsorgens portioner via lokala gårdar runt om i kommunen. Denna 
satsning på lokala inköp som kommunen gör, möjliggör även att äldreomsorgen kan besöka 
närliggande gårdar för studiebesök i gröna miljöer. Intern samverkan i kommunen pågår för 
att se över måltidsmiljöerna, då man ser vikten av hur det påverkar helheten i måltiden och att 
upplevelsen kring vad som serveras stärks. 

Digitalisering 

Då färre medarbetare ska ge stöd till fler medborgare behövs nya arbetssätt. Digitalisering och 
e-hälsa kan vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår 
ett aktivt arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla 
tjänster som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 2025* är 
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt 
för att uppnå och bibehålla hälsa, det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Vård och omsorg är i samverkan med särskolans gymnasium en del av en nytänkande 
innovationsupphandling under 2022-2023. Där ska digitala verktyg stärka KASAM (känslan 
av sammanhang) med huvudfokus att stärka självständighet, samt minska digitalt utanförskap 
och ofrivillig ensamhet för vuxna personer med kognitiva svårigheter. 
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och för 
bostadsanpassningsbidrag. Fler e-tjänster kommer att införas framöver. Familjestödsenheten 
och beroendeenheten arbetar sedan 2020 med behandlande/stödjande samtal genom digitala 
plattformar när det är möjligt. Digitala möten används inom alla enheter. 
* Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och regioners gemensamma 
utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Kompetensförsörjning 

Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler 
invånare behöver stöd ökar behovet av medarbetare. I dagsläget används inhyrd personal för 
att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller framför allt socialsekreterare, 
biståndshandläggare och legitimerad personal. Målet är att minska beroendet av inhyrd 
personal. 
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personalkontinuitet för att 
minimera antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom 
äldreomsorgen där det finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika 
yrkesgrupper för att möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. 
Yrkesresan för socialtjänsten är ett nationellt program för introduktion och kompetensutveck-
ling i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi som kommer att pågå 2021-2028. Under 
2022 var barn och ungdom först med att omfattas och fler områden inom socialtjänsten följer. 
Då den digitala utvecklingen till stor del påverkar området finns ett behov av att öka den 
digitala kompetensen hos medarbetarna. 

Omsorg och vård på hemmaplan 

Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med funktionsnedsätt-
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ning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den fysiska utformningen 
av bostaden och tillgången till personalstöd. Ett tillgänglighetsanpassat boende - och samhälle 
generellt - underlättar för personer med funktionsnedsättning att i högre grad leva ett själv-
ständigt liv. Inom äldreomsorgen har inriktningen under flera år varit kvarboendeprincipen. 
En utmaning är att kunna erbjuda ett likvärdigt utbud i hela kommunen. 

Tidigt och förebyggande arbete 

Under 2022 har Individ- och familjeomsorgen fokuserat på att förstärka hemmaplanslösningar 
för barn och unga. Detta har bland annat inkluderat uppbyggnad av ungdomsenheten som ger 
ett utökat stöd på hemmaplan för ungdomar. En behandlare som ska fokusera på skadligt 
bruk/missbruk hos ungdomar har anställts. 
Antalet barn som placerats har minskat under år 2021 men trots detta har kostnaderna ökat, 
vilket beror på ökade dygnskostnader på bland annat utredningshem, hem för vård eller 
boende (HVB) och särskilda ungdomshem (SiS). De höga kostnaderna för placeringar av barn 
och det faktum att så många barn i Tierps kommun blir föremål för anmälan till socialtjänsten 
är bekymmersamt. 
En del i arbetet med tidiga insatser är satsningen på nya samfinansierade kuratorstjänsterna. 
Kuratorerna är anställda i skolan, men arbetar nära socialtjänsten med bland annat att 
motivera och lotsa barn och vårdnadshavare till att söka stöd. De arbetar också för att 
motverka stigma i att söka hjälp hos socialtjänsten. 
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Kommunen 
erbjuder därför ett brett stöd som inte kräver beslut om bistånd. Föräldrautbildning och andra 
gruppverksamheter utvecklas utifrån behov. Sedan 2020 har icke-biståndsbeviljade insatser 
utökats till att även omfatta ungdomar med skadligt bruk av alkohol och/eller droger. 
Tidig upptäckt och tidiga insatser ska även främjas genom öppna förskolan. Öppna förskolan 
har en enkel väg över till familjestödsenheten. Ett ökat samarbete planeras även mellan 
Individ- och familjeomsorgen och förskolan. 

Förändrade behov, nya målgrupper 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att fler personer lever med stora funktionsned-
sättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg och vård delvis 
möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar får diagnos. 
Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och inriktning. 
Kommunen behöver arbeta strategiskt kring vilket stöd som ska kunna erbjudas i egen regi 
och när det är mer lämpligt att anlita annan verksamhet. För personer med särskilda behov 
eller där bara enstaka personer har behov av en särskild verksamhet kan inte kommunen alltid 
tillgodose behovet så att det motsvarar den enskildes behov i förhållande till kvalitet och 
rimlig kostnad. 
Personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med beroendeproblematik och/eller 
kriminalitet som behöver strukturerat och personalnära stöd och boende är en växande 
målgrupp. Vilket som är det mest lämpliga alternativet för att tillgodose denna målgrupps 
behov behöver utredas ur både kompetens- kvalitets- och ekonomiska aspekter. 
För att med den mindre kommunens resurser nå framgång och kunna påverka i samverkan 
med stora aktörer såsom till exempel Region Uppsala så finns ett ökat behov av samverkan 
med de andra mindre kommunerna i länet. I och med utvecklingen av Vårdcentrum Tierp 
Älvkarleby har samarbetet med Älvkarleby kommun intensifierats inom närvårdssamverkan. 
Det har startats upp en pilot under våren 2022 för förbättrad vård för personer med 
samsjuklighet. Piloten sker i samverkan mellan Akademiska sjukhuset, primärvården och 
kommunens socialtjänst och funktionshindradeomsorg. 
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Samverkan och ansvarsfördelning när det gäller utredning för neuropsykiatriska funktions-
variationer (NPF) behöver tydliggöras. Skolan involveras ofta i NPF-utredningar trots att det 
inte behövs diagnos för att få stöd i undervisningen. Tid som skulle kunna användas till 
hälsofrämjande- och förebyggande arbete går till att utreda. Dessutom händer det att 
vårdnadshavare hänvisas fram och tillbaka mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
skola. Här behöver processen för samverkan med Region Uppsala tydliggöras och utvecklas. 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktions-
nedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att leva som 
andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver anpassas 
för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, beroende och 
familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen. 
Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finnas hos 
medarbete i socialtjänsten. 
Våld i nära relation är fortsatt ett växande problem i samhället i stort och även i Tierps 
kommun. Sedan januari 2021 bedrivs familjerådgivning genom den egna familjestödsenheten. 
Detta ökar möjligheten för motiverande stöd till andra insatser inom kommunen om ett sådant 
behov finns. Med början i januari 2022 erbjuds samtalsstöd/behandlande samtal för vålds-
utsatta. Familjestödsenheten erbjuder även krismottagning för män för att i första hand arbeta 
förbyggande mot olika former av våld i nära relation. Det finns tankar om att senare utöka 
detta till att även innefatta behandling för våldsutövare. 
Under 2022 har arbetet med att bedriva barngrupper som kan räknas som både stödjande och 
förebyggande påbörjats. Det är utifrån samma modell som Trappan i Uppsala. Planen är att 
kunna möta upp de flesta områdena utifrån behoven som finns hos barn i kommunen. 

Mål 

 1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist 
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

Delmål 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 

 2. Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 
ett hållbart jordbruk 

Delmål 

2.1 Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker samt en hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård 
och omsorg.  
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Delmål 

2.2 Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och individer ska minska. 

3.5 Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 
alkoholbruk. 

3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7 Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, 
inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är viktiga. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.6.a Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna där kommunens 
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas. 

6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre livskvalitet. 

6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten hos kund inom hemtjänsten. 
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Särskilda uppdrag 

6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att kunna kartlägga 
och tidigt möta framtida behov. 

6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och 
självbestämmande över utförda insatserna. 

6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbets-marknadsenheten och 
familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och förebygga förekomsten av våld i hemmet. 

6.6.m Förstärkt nattbemanning på vård och omsorgsboendena. 

6.6.n Utökning med en tjänst för arbete med beroende och våld i nära relationer. 

6.6.o Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och 
omsorgsboenden. 

6.6.p Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare 

6.6.q Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50% tjänst. 
Samverkan påbörjades hösten 2022.  

6.6 r Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset 
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare 

Utvecklingsförutsättningar 

Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda, av dessa är andelen kvinnor cirka 80 
procent. Antalet årsarbetare uppgick år 2021 till 1 708. Av kommunens totala budget är cirka 
60 procent personalkostnader. Medelåldern bland anställda är 46 år. Kommunens rekry-
teringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin kulmen när de som 
i dag befinner sig i intervallet 50-59 år pensioneras. Totalt 284 av kommunens medarbetare 
uppnår pensionsålder (65 år) inom de närmaste fem åren. Pensionsåldern kan dock sträcka sig 
till 68 år och kommer att förlängas till 69 år. Personalomsättningen var under 2021 cirka 10 
procent. 
Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen, 
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara kompetens-
försörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för kompetensförsörjning. 
Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv 
arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt ska 
genomsyra arbetsmiljön. Att skapa bilden av att Tierps kommun uppfattas som en bra tänkbar 
arbetsgivare är ett stort fokus vilket innebär att synas på sociala medier och marknadsföring 
av kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala och lokala kollektivavtal som 
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av SKR 
och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på arbetsrättsliga lagar är arbets-
miljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter från arbetsmiljöverket, 
diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. I Tierps 
kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av medbestämmandelagen. 
I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven 
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
kommuner och regioner. Tillsynen genomfördes i Tierps kommun under december 2020. 
Inspektionen syftade till att kontrollera hur kommunen arbetar med den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket 
funnit brister i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt brister i 
rutinerna för densamma. Arbetsmiljöverket följer upp bristerna de funnit i början av 2022. 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning kommer en tydlig 
rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner 
och arbetssätt i alla delar av kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, 
dokumenteras och åtgärdas. Arbetet kommer att ske i samverkan. 
Av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR framgår att alla arbetsgivare ska 
planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När heltid införs bör 
dessutom en sammanhållen arbetstid, utan delade turer, eftersträvas. En plan för arbetet är 
framtagen i Tierps kommun. Heltid som norm ska vara infört 2024. 

Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare 

I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps 
kommun fastslagits: ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och 
en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i organi-
sationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och högskolor ger 
goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”. 
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De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna 
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett 
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att 
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn. 

Hälsofrämjande arbetsgivare 

Sjukfrånvaron var 7 procent under 2021, vilket är en minskning sedan 2020 då den låg på 8,3 
procent. Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaron 33,1 procent, vilket är 
ungefär densamma som 2020 då långtidssjukfrånvaron uppgick till 33,3 procent av den totala 
sjukfrånvaron. Det är dock svårt att jämföra siffrorna mellan åren på grund av covid-19-
pandemin då medarbetare uppmanats vara sjukskrivna för minsta symtom tills de kunnat 
konstatera att de är smittfria. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,8 procent och 
för män till 3,4 procent. Det högsta sjuktalet per verksamhet återfinns inom förskolan. 
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring 
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet 
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats. 
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa hälso-
samma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forsknings-
projekt som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring faktorer 
som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett strukturerat 
tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv. Tierps kommun 
anslöt sig till projektet i januari 2019. Varje chef får hjälpmedel att tillsammans med sina 
medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete, och det är 
viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i verksamheterna. 
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKR och 
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på 
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av 
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR-enheten har 
handledarutbildning har fler grupper startas då behov uppkommit. 

Rättvis och engagerande arbetsgivare 

En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige. I Tierps 
kommun accepteras inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta ska 
motverkas genom en framtagen rutin. 
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap 
och att vara en inkluderande arbetsgivare. Under 2021 antogs en ny ”Policy för lönebildning” 
där en beskrivning på tillitsbaserat ledarskap finns med. 

Lärande arbetsgivare 

Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp 
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning 
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar. 
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och 
främjas. 

Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare 

Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och 
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin kärnkom-
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petens. Det är viktigt att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen för att säkra 
framtida kompetensförsörjning. 

Strategiskt rekryterande arbetsgivare 

Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell bland 
landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer antalet 
anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte 
arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och 
äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst äldreomsorgen. Den pandemi som samhället 
drabbades av våren 2020 har ställt nya krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är 
viktigt att behålla och utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både 
verksamheten och medarbetare. 
Konkurrensen är stor inom flera områden inom kommunen, såsom bland annat legitimerade 
pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och upphandling. En ökad samverkan med 
utbildningsaktörer såväl inom som utanför kommunen är också viktigt för att säkerställa 
nuvarande och framtida kompetensbehov i kommunen. 
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska 
följas upp, vara transparanta och tåla granskning. 
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i 
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla 
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå. 

 Mål 

 3. God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmål 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Delmål 

5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som arbetsgivare i en 
kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 
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 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Delmål 

8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. 

 10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Delmål 

10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Särskilda uppdrag 

Särskilda uppdrag 

6.7.a Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt universiteten och 
högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare. 

6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla personalen. Möjliggöra nya 
lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. 

6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2024. 

6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens 
medarbetare. 

6.7.e Stänga distanskontoret i Gävle 

6.7.f Stänga distanskontoret i Uppsala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



59 av 119 

Kapitel 7 Ekonomi 

Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag 
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Avsnitt 7.2 Driftbudget 

I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och 
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp 
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av 
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och 
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning. 
 

 

 

Ramförändringar på verksamhetsnivå 

Verksamhetsövergripande ramförändringar 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

500 
Medel som läggs hos kommundirektör för effektiviseringsuppdrag 2023. Översyn av 
samordningsvinster, effektiviseringar och åtgärder för att säkerställa effekt inför budget 2024. 
(Uppdrag 6.1.n) 

Tabell 6: Verksamhetsövergripande ramförändringar som fördelas på verksamheterna utifrån omsättning om inget annat anges. 
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Revision 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

566 Utökat granskningsarbete 
Tabell 7: Driftbudget - ramförändringar Revision 

 

Valnämnd 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

  
Tabell 8: Driftbudget - ramförändringar Valnämnd 

 

Gemensam service 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

600 
Beredskapssamordnare. Utifrån kommunens kommande ansvar för brottsförebyggande 
arbete och ANDTS - Mål 16: 1-4 Agenda 2030. Delvis finansierad av medel från MSB. 
(Uppdrag 6.1.l) 

-150 
Den inrättade tjänsten för beredskapssamordnare stödjer det brottsförebyggande arbetet 
vilket förväntas ge en reducerande effekt på kommunens och fastighetsbolagets 
försäkringspremier. Från 2024 - 300 tkr 

300 Modul i Stratsys för informationssäkerhet. 

200 
E-tjänstebyggare som finansierats gemensamt av de fem IT-kommunerna (20% per 
kommun). På sikt är förhoppningen att e-ansökan/e-tjänster ska minska belastningen på våra 
medarbetare i kommunen. 

700 Personalförstärkning Ledningsstöd. Behov av förstärkning av sekreterare på grund av hög 
arbetsbelastning och den beslutade politiska organisationsförändringen. 

1400 Ökade kostnader för försäkringar 
Tabell 9: Driftsbudget - ramförändringar, Gemensam service 

 

Medborgarservice 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

1 400 Tilläggsbudgetering TKAB 2021. Obudgeterad kostnad som beslutades i KF efter återremiss 

810 Ökade kostnader Räddningsnämnden 

1 560 Raseringsplan belysning Vattenfall. Projektet pågår under 5 år. 

100 E-arkiv för Tillväxt- och samhällsbyggnad. 

1 575 Driftavtal gata/park tidigare obudgeterad kostnad. 

2 600 Sanering av fastighet Örbyhus, engångbelopp 2023. 

100 Ökade VA-kostnader. 

-200 Samordning av bilar i kommunen, minskning med 2 bilar. 

-350 Stänga Wesslandias produktionskök helger och röda dagar, likvärdigt med övriga vård- och 
omsorgsboenden. (Uppdrag 6.6.o) 

-300 Tydliggöra kostenhetens uppdrag, effektivisera organisationen. (Uppdrag 6.1.m) 

-650 Se över näringsliv, turism och besöksverksamheten, ger en reducerad leverans jämfört med 
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idag. (Uppdrag 6.5.g) 

-10 000 Sälja tomter och fastigheter, exploateringsintäkter. 

-250 Stänga distanskontoret i Gävle (Uppdrag 6.7.e) 

-60 Stänga distanskontoret i Uppsala (Uppdrag 6.7.f) 
Tabell 10: Driftsbudget - ramförändringar, Medborgarservice 

 

Kultur och fritid 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

-500 Avveckla Fritidsklubben, låg beläggning och erbjuds endast i Tierp. (Uppdrag 6.4.e) 
Tabell 11: Driftsbudget - ramförändringar, Kultur och fritid 

 

Förskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

-500 En avvecklad förskoleavdelning i Månkarbo som flyttas in den till befintliga förskolan.  
Avvecklingen inleds hösten 2022. 

Tabell 12: Driftsbudget - ramförändringar, Förskola 

 

Grundskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

6 100 Kyrkskolan hyresökning enligt schablon. Kostnadsökningen beror främst på ny hall samt 
ökade byggkostnader. 

Tabell 13: Driftsbudget - ramförändringar, Grundskola 

 

Gymnasieskola 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

2 000 Volymökning 
Tabell 14: Driftsbudget - ramförändringar, Gymnasieskola 

 

Äldreomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildning. Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 undersköterskor klara/år 

675 Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar  
verksamheten utifrån antal användare. Vård och omsorg har 127 användare. 

300 

Förväntade merkostnader i samband med nya upphandlingar av befintliga system som krävs 
i verksamheten.  De system som ska upphandlas är Trygghetslarm vård och 
omsorgsboenden, digitala tillsynskameror, trygghetslarm i ordinärt boende, E-signering, och 
planeringssystem för hemtjänst. 
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-370 Hyreshöjningar till kunderna efter förhandling med Hyresgästföreningen, ger en ökad intäkt. 

-860 Organisationsförändring avseende tidsplanering inom hemtjänsten, 2 tjänster. Påbörjades 
2022. 

-1 750 Utföra serviceinsatser, tvätt, städ o inköp i egen regi. OBS! avser ej LOV-utförare. (Uppdrag 
6.6.p) 

-275 Samordna befintligt anhörigstöd med Älvkarleby kommun, reducering av kostnader för 50 % 
tjänst. Samverkan påbörjades hösten 2022. (Uppdrag 6.6.q) 

-17000 Erhållna statsbidrag 
Tabell 15: Driftsbudget - ramförändringar, Äldreomsorg 

 

Funktionshindradeomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 
Lönejustering för medarbetare som genomgått undersköterskeutbildningen Medarbetare som 
vi utbildar till undersköterskor får annan titel och annat uppdrag och ska då se över lön utifrån 
policy för lönebildning. 10 klara undersköterskor/år. 

500 

Ombyggnationer ändring av verksamhet Ombyggnation på korttidsboende för barn på grund 
av nya brand/tillsynsregler, det som behöver göras är att bygga alla rum så att det blir egna 
brandceller. Kostnaden för detta är ca 5-600 tkr exl.moms. Ska det göras det efter dagens 
krav så tillkommer även sprinkler ca 400 tkr exl moms. Prisuppgift mars 2021. 

400 Nya hyresavtal för Fors och Bofinksvägen 

2 000 Volymökning 
Tabell 16: Driftsbudget - ramförändringar, Funktionshindradeomsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

Förändring 
(tkr) Orsak/förklaring 

100 Kostnad för Cosmic Link regionens och kommunens gemensamma verktyg. Belastar 
verksamheten utifrån antal användare. 

-500 Effektivisering av receptionerna i kommunhuset och IFO-huset (Uppdrag 6.6.r) 

-50 Debitera egenavgifter till alla kunder efter fastställda riktlinjer. Påbörjades hösten 2022 

-700 En avvecklad verksamhetsutvecklare 

-1 300 Förstärkt öppenvård i syfte att minska placeringar, inledande kostnadsminskning. 

10 000 Volymökning, uteblivet statsbidrag. 
Tabell 17: Driftsbudget - ramförändringar, Individ- och familjeomsorg 
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget 

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär 
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år. 
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och 
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling 
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området. 
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken 
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och 
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad. 
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i 
utrustning. 
 

Investeringsbudget (tkr)   

  Plan Plan Plan 
  2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen:    
 Gemensam service                        0 0 0 
 IT-nämnden                             3 500 3 500 3 500 
 Medborgarservice                             32 730 34 640 44 110 
 Kultur och fritid                           4 930 4 150 825 
 Förskola                                      3 300 2 200 1 000 
 Grundskola                                  7 200 5 000 5 000 
 Gymnasieskola                          1 600 0 0 
 Äldreomsorg                              4 400 1 000 1 000 
 Funktionshindradeomsorg             300 300 300 
 Individ- och familjeomsorg              350 350 350 
 Summa kommunen 58 310 51 140 56 085 
Exploatering Kommunstyrelsen   

 

 Exploateringsverksamheten 5 900 23 100 31 450 
 Exploateringsinkomster -21 099 -4 196 -1 329 
 Nettoexploatering -15 199 18 904 30 121 
    

 

 Totalt inklusive exploatering 43 111 70 044 86 206 
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget 
 

 
  



66 av 119 

Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget 
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Avsnitt 7.6 Balansbudget 
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal 
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Avsnitt 7.8 Mål för god ekonomisk hushållning 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Agenda 2030-målen fokuserar på långsiktig hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk. 
Målen bidrar därför direkt eller indirekt till en god ekonomisk hushållning. Målen är 
integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett annat – 
därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås. 
De delmål i planen som mer direkt bidrar till god ekonomisk hushållning för Tierps kommun 
är följande: 
1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska 
3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 
4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska 
öka på kommunens samtliga högstadieskolor. 
6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar försörjning 
av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga grundvattennivåer. 
7.2 Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom energieffektivisering. 
8.1 Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från 
arbetsmarknaden. 
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller studera. 
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
12.2 Matsvinnet ska minska. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en cirkulär 
ekonomi. 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
16.3 Kommunens resultat ska under respektive år i planperioden uppgå till minst 2,0 % av 
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med 
beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme 
för framtida verksamhetsförändringar. 
16.4 Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga 
där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras även av kommande 
generationer. Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60 %. 
16.5 Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska på lång sikt återställas 
till minst 25 %. På kort sikt ska målet vara 2023 – 20 % och 2025 – 25 %. 
Ytterligare mål för god ekonomisk hushållning i planen är de finansiella och ekonomiska 
målen: 

 Resultatnivån ska vara minst 2,0 procent av skatt och generella statsbidrag varje år 
under planperioden. (Framgår även i delmål 16.3) 

 Kommunens egenfinansiering ska över tid ligga över 60% och endast stora och/eller 
långsiktiga investeringar ska lånefinansieras, (Framgår även i delmål 16.4) 

 Soliditeten inkl. pensionsförpliktelser ska långsiktigt överstiga 25 %. På kort sikt ska 
kommunen 2023 uppnå 20%. (Framgår även i delmål 16.5)  
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Kapitel 8 Ägardirektiv 
Om kommunens bolag 

Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och 
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen 
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB). 
Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens 
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av 
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma. 
Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella 
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i 
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt 
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Nytt i ägardirektiven 

Till år 2023 görs inga tillägg till ägardirektiven till bolagen: 

Ändringar i ägardirektiven 

Till år 2023 görs inga förändringar i ägardirektiven till bolagen: 
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Kapitel 9 Uppföljning 

Tidsplan 

År 2023  Beslutande organ 

april Bokslut och årsredovisning för 2022 Kommunfullmäktige 

maj Tertialrapport 2023 Kommunstyrelsen 

oktober Internkontrollplan för 2024 Kommunstyrelsen 

november Delårsrapport och prognos per augusti 2023 Kommunfullmäktige 

november Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamheter 2024-
2025, samt skattesats 

Kommunfullmäktige 

Uppföljning Agenda 2030 och delmål 

I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av Agenda 2030 och alla delmål som 
antagits av kommunfullmäktige för budgetperioden. Varje delmål är kopplat till ett av de 
övergripande Agenda 2030-målen och de presenteras mål för mål. Måluppfyllelsen redovisas 
med hjälp av de färgade symbolerna och markerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller 
ej, enligt följande logik: 

 
Sedan följer en mer noggrann genomgång av det arbete som gjorts under året för att uppnå 
delmålen, och en analys av effekter på kort och lång sikt. Detta motiverar bedömning enligt 
de färgade symbolerna och analysen är baserad på verksamheternas egen bedömning i 
kombination med analys av nyckeltal. 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som stöd för 
kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, vilka hämtas från Kolada (den 
öppna databasen för kommuner och regioner). Nyckeltal från andra källor eller mått framtaget 
av den egna verksamheten kan också komma att användas för att följa upp arbetet med målen. 
Här nedan presenteras nyckeltalen för Tierps kommun. 

Nyckeltal 

Mål 1 Ingen fattigdom 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%). Källa Kolada 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. 
Källa Kolada 
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. Källa 
Kolada 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat ja på frågan Finns det något som 
du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara 
med på för att du/din familj inte har råd?  Källa enkäten Liv och hälsa ung 
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Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%) Källa Kolada 
  
Mål 2 Ingen hunger 
Invånare med fetma, andel (%). Källa Kolada 
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%). Källa Kolada 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet med övervikt eller fetma. Källa Liv och hälsa 
ung 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarar mindre än 30 minuter på frågan 
Hur mycket rör du dig i snitt per dag, till exempel cyklar, går eller idrottar? Källa Liv och 
hälsa ung 
  
Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Källa Kolada 
Medellivslängd kvinnor, år. Källa Kolada 
Medellivslängd män, år. Källa Kolada 
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%). Källa Kolada 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal / 100 000 inv. Källa Kolada 
Antibiotikaförsäljning, recept / 1000 inv. Källa Kolada 
Antal orosanmälningar till socialtjänsten rörande barn. Källa Individ- och familjeomsorgen. 
Ohälsotalet kvinnor (antalet utbetalda dagar med sjukpenning, sjukersättning / 
aktivitetsersättning m.m. från socialförsäkringen). Källa Försäkringskassan 
Ohälsotalet män (antalet utbetalda dagar med sjukpenning, sjukersättning / 
aktivitetsersättning m.m. från socialförsäkringen). Källa Försäkringskassan 
Andel tjejer i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat mycket bra eller bra på frågan Hur 
mår du rent allmänt? Källa Liv och hälsa ung 
Andel killar i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat mycket bra eller bra på frågan Hur 
mår du rent allmänt? Källa Liv och hälsa ung 
Placering i Naturvårdsverkets mätning årets friluftskommun, ranking i landet. Källa 
Naturvårdsverket 
Ungdomars alkohol-, tobak- och drogvanor av elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Källa 
Liv och hälsa ung 
Fritidsmöjligheter Index - tillgång till parker, grönområden och natur, - möjligheterna till att 
kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv, - tillgång till 
idrottsevenemang, kulturevenemang och nöjesutbud. Källa SCB.s medborgarundersökning 
  
Mål 4 God utbildning för alla 
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%). Källa Kolada 
Elever i åk 9 som är behörig till yrkesprogram, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). Källa Kolada 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
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Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%). Källa Kolada 
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%). Källa Kolada 
Elevernas upplevda studiero åk 5, åk 9 och åk 2 på gymnasiet, indexvärde. Källa Skolverket 
Utbildningsmöjligheter, Index - tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom 
rimligt avstånd, - tillgång till övriga utbildningar inom rimligt avstånd. Källa SCB:s 
medborgarundersökning 
  
Mål 5 Jämställdhet 
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%). Källa Kolada 
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%). Källa Kolada 
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%). Källa 
Kolada 
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%). Källa 
Kolada 
  
Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%). Källa Kolada 
Sjöar med god ekologisk status, andel (%). Källa Kolada 
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%). Källa Kolada 
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 7 Hållbar energi för alla 
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund. Källa Kolada 
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%). 
Källa Kolada 
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. Källa Kolada 
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) Källa Kolada 
Solcellsanläggningar totalt i kommunen, antal. Källa Kolada 
Elproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%). Källa 
Kolada 
  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Bruttoregionalprodukt, kommun (BRP), kr / invånare. Källa Kolada 
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%). Källa Kolada 
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Källa Kolada 
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). Källa Kolada 
Nystartade företag, antal / 1000 invånare. Källa Kolada 
Företagsförekomster, antal / 1000 invånare. Källa Kolada 
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Antal konkurser. Källa Näringslivsenheten 
Arbetsmöjligheter, Index - möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd. Källa SCB:s 
medborgarundersökning. 
  
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%). Källa Kolada 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. Källa Kolada 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking. Källa Svenskt Näringsliv 
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%). Källa Kolada 
Kommunikationer, Index - tillgång till gång- och cykelvägar, - möjligheterna till att använda 
kollektivtrafiken för resor, - tillgången till förbindelser för längre resor, -möjligheterna till att 
enkelt kunna transportera sig med bil. Källa SCB Medborgarundersökning 
  
Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6år, 
andel (%) 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%) 
Ojämlikhetsindex enligt Segregationsbarometern. Källa myndigheten Delegationen mot 
segregation 
  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen  
Demografisk försörjningskvot. Källa Kolada 
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%). Källa Kolada 
Utsläpp av luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. Källa Kolada 
Utsläpp av luft kväveoxider (NOx), totalt, kg. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg/inv. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg. Källa Kolada 
Kommersiellt utbud, Index - utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd, - utbudet av 
andra affärer och service inom rimligt avstånd, - utbudet av olika typer av boendeformer, - hur 
trivsam bebyggelsen är. Källa SCB:s Medborgarundersökning 
  
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat). Källa Kolada 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%). 
Källa Kolada 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Källa Kolada 
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv. Källa Kolada 
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området. Källa 
Kolada 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%). Källa Kolada 
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. Källa Kolada 
Sveriges miljöbästa kommun, ranking. Källa Aktuell Hållbarhet 
  
Mål 14 Hav och marina resurser 
Marint skyddad havsareal i Region Uppsala, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
Skyddad natur totalt, andel (%). Källa Kolada 
  
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). Källa Kolada 
Anmälda våldsbrott, antal/ 100 000 inv. Källa Kolada 
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%). Källa Kolada 
Verksamhetens resultat, andel (%) av skatter och statsbidrag. Källa Kolada 
  
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 
Andel elever i åk 7, åk 9 och åk 2 på gymnasiet som svarat ja på frågan Tycker du att man i 
allmänhet kan lita på de flesta människor? Källa Liv och hälsa ung 
Andel vuxna som svarat Stämmer mycket väl eller Stämmer ganska väl på frågan Man kan 
lita på människorna som bor i det här området? Källa Liv och hälsa  

Uppföljning av hållbarhetslöften 

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med 
åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas 
fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram följer ett tema och har en 
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är: 

 Minskad klimatpåverkan (start 2019)  
 Ekosystem och biologisk mångfald (start 2020)  
 Vatten (start 2021)  
 Samhällsutveckling (start 2022)  

Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet att teckna hållbarhetslöften kopplade till varje 
åtgärdsprogram vilket innebär att de åtar sig att genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter. 
Tierps kommun har undertecknat hållbarhetslöften och detta arbete följs upp som aktiviteter i 
verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. 
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Bilaga 1 - Styrdokument 
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2022-10-04.  

Aktiverande styrdokument (måldokument) 

De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa 
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda. 
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas. 
 
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan* 
(* Denna typ av styrdokument fastställer i regel tjänstepersonsorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vision för Tierps kommun KS 2015.763 Gemensam service 2015-09-15 saknar datum 

Avfallsplan KS 2018:282 Medborgarservice 2020-04-15 2022-12-31 

Biblioteksplan för Tierps kommun KS 2021:786 Kultur och fritid 2022-01-01 2024-12-31 

Boendeplan bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9:9§ LSS, 
2016-2030 

KS 2016:678 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2016-09-20 2030-12-31 

Boendeplan för äldre i Tierps 
kommun 2014-2035 

KS 2014:436 Vård och omsorg, 
gemensam service 

2014-06-10 2035-12-31 

Bostadsförsörjningsplan 2013-
2025 

KS 2012:660 Medborgarservice 2013-04-09 x 

Cykelplan för Tierps kommun KS 2016:601 Medborgarservice 2016-09-20 2030-12-31 

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, 
Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 

KS 2021:427 Gemensam service 2021-06-08 2024-12-31 

Energistrategi för Tierps kommun KS 2014:819 Medborgarservice 2014-12-16 x 

Funktionsnedsättning 2025 KS 2012:415 
 

2013-06-11 2025-12-31 

Handlingsplan - Boendeplan för 
äldre i Tierps kommun 2014-2035 

KS 2015:273 Vård och omsorg 2015-03-10 x 

Handlingsprogram för förebygg-
ande verksamhet och räddnings-
tjänst från 2022 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

KS 2021:907 Räddningsnämnden 2022-01-01 x 

Näringslivsstrategi KS 2010:111 Medborgarservice 2010-04-27 x 

Plan för kommunens ekonomi 
och verksamhet  

tas årligen Ekonomi tas årligen tas årligen 

Program för uppföljning av och 
insyn i kommunens verksamheter 
2018-2019 samt 2020 

KS 2019:893 Ekonomi 2018-01-01 2020-12-31 

Strategi för nationella minoriteter 
och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun 

KS 2022:394 Kultur och fritid 2022-06-15 2025-12-25 

Strategi för närvårdssamverkan i 
Uppsala län 2021-2023 

KS 2020:763 Gemensam service 2021-01-01 2023-12-31 

Tillgänglighetsplan för offentlig 
utemiljö i Tierps kommun 

KS 2016:182 Medborgarservice 2016-04-05 2030-12-31 
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Trafikförsörjningsplan för Tierps 
kommun 2005:2006 

KS 2004:180 Medborgarservice 2004-11-02 x 

VA-plan KS 2014:188 TEMAB 2014-06-10 x 

Varuförsörjningplan för Tierps 
kommun 

KS 2019:441 Medborgarservice 2019-09-17 2024-09-17 

Översiktsplan 2010-2030 KS 2011:211 Medborgarservice 2011-12-14 x 

 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Handlingsplan för kultur i Tierps 
kommuns förskolor, skolor och 
gymnasium 

KS 2016:871 Kultur och fritid 2016-09-21 x 

Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

KS 2016:359 Gemensam service 2016-07-01 2018-03-30 

Hastighetsplan KS 2020:487 Medborgarservice 2020-02-16 2025-01-01 

Internkontrollplan Tas årligen Ekonomi tas årligen tas årligen 

Klimat- och energiplan för Tierps 
kommun 

KS 2020:810 Medborgarservice 2021-01-01 2022-12-31 

Konkurrensstrategi för åren 2008-
2009 

KS 2008:223 Gemensam service 2008-05-27 2009-12-31 

Kulturmiljöprogram för Bruksgatan 
och Västerbruksvägen i Tobo 

KS 2012:628 Medborgarservice 2013-04-23 x 

Plan för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar 

KS 2021:355 Gemensam service 2021-04-27 2022-12-31 

Strategi för kompetensförsörjning KS 2021:438 HR 2021-05-26 2024-12-31 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

KS 2022:45 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter 
samt läkemedelslagen i Tierps 
kommun 2022-2023 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan och 
behovsbedömning för miljöbalken 
och strålskyddslagen i Tierps 
kommun 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan och behovsutredning 
för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 

KS 2022:44 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

 
Beslutade av jävsnämnden 
 Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Tillsynsplan och behovsbedömning 
för miljöbalken och strålskyddslagen 
i Tierps kommun 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen i Tierps kommun 

JN 2022:5 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt 
läkemedelslagen i Tierps kommun 
2022-2023 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 
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Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 

JN 2022:6 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

 
Beslutade av IT-nämnden 
 Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Internkontrollplan Tas årligen IT-centrum tas årligen tas årligen 

Normerande styrdokument (förhållningsdokument) 

De normerande styrdokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter 
sig, såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska 
säkerställa att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de 
utförs och av vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande 
dokument. 
 
Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm* 
 
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arbetsmiljöpolicy KS 2020:901 HR 2021-03-03 2025-12-31 

Borgensprinciper för Tierps 
kommun 

KS 2021:593 Ekonomi 2021-09-30 2026-12-31 

Bredbandspolicy x Medborgarservice 2000-04-04 x 

Finanspolicy KS 2021:594 Ekonomi 2021-09-30 2025-12-31 

Folkhälsopolicy för Uppsala län KS 2009:222 
 

2009-09-15 x 

Grafisk profil KS 2003:174 Gemensam service 2004-01-01 x 

Idrotts- och fritidspolicy KS 2015:697 Kultur och fritid 2015-10-15 x 

Kommunikationspolicy KS 2010:260 Gemensam service 2010-10-01 x 

Konkurrenspolicy x Gemensam service 2000-17-10 x 

Kulturpolicy KS 2015:696 Kultur och fritid 2015-11-15 x 

Pensionsriktlinjer för Tierps 
kommun 

KS 2020:773 HR 2020-11-03 x 

Policy för förtjänsttecken och 
gåvor 

KS 2020:772 HR 2020-11-03 2023-12-31 

Policy för hållbar utveckling 
2021 i Tierps kommun 

KS 2011:303 Gemensam service 2011-12-14 x 

Policy för intern och extern 
kameraövervakning 

KS 2008:395 Gemensam service 2009-12-01 x 

Policy för lika rättigheter och 
möjligheter 

KS 2019:381 HR 2019-09-17 2023-06-30 

Policy för lönebildning KS 2020:902 HR 2021-03-03 2023-12-31 

Policy för naturvård i Tierps 
kommun 

KS 2020:163 Medborgarservice 2020-05-12 2030-12-31 

Policy vid alkohol- och 
drogproblem inom kommunens 
verksamheter 

KS 2020:903 HR 2021-03-03 2025-12-31 
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Riktlinje för ekonomisk styrning KS 2021:1005 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinje för kommunala 
markanvisningar och 
exploateringsavtal 

KS 2019:738 Medborgarservice 2019-11-05 2023-12-31 

Riktlinje för serveringstillstånd KS 2020:644 Medborgarservice 2020-09-22 2025-12-31 

Riktlinjer för att starta och driva 
enskild barnomsorg i Tierps 
kommun 

KS 2016:422 Utbildning 2016-06-14 x 

Riktlinjer för 
exploateringsredovisning 

KS 2021:7 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinjer för resor i tjänsten 
inom Tierps kommunkoncern 

KS 2021:160 Gemensam service 2022-01-01 2025-12-31 

Riktlinjer för styrdokument KS 2021:784 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Riktlinjer och anvisningar för 
vård och behandlingar av vuxna 

KS 2011:229 Individ och 
familjeomsorg 

2011-06-14 x 

Riktlinjer och principer för 
medborgardialog 

KS 2021:511 Gemensam service 2021-09-21 2025-12-31 

Säkerhetspolicy för Tierps 
kommuns verksamheter 

KS 2019:229 Gemensam service 2019-09-17 2023-06-30 

Tillgänglighetspolicy KS 2008:104 Medborgarservice 2008-09-16 x 

Trafiksäkerhetspolicy x Medborgarservice 2000-11-28 x 

Upphandlingspolicy KS 2022:430 Gemensam service 2022-06-14 2025-08-31 

Vatten- och avloppspolicy KS 2013:228 TEMAB 2013-05-01 x 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arkivföreskrifter KS 2008:49 Gemensam service 2008-01-29 x 

Attestregler för Tierps kommun KS 2021:154 Ekonomi 2021-04-01 2025-12-31 

Kostriktlinje och vision för 
kostverksamhet 

KS 2013:300 Medborgarservice 2013-04-23 x 

Kriskommunikationsplan för 
Tierps kommun 

KS 2018:617 Gemensam service 2018-12-18 2022-12-31 

Kvalitetssäkring av stöd och hjälp 
till barn och ungdomar i Tierps 
kommun 

KS 2012:599 Individ och 
familjeomsorg 

2012-12-04 x 

Mål och riktlinjer för fritidsgårdar KS 2007:440 Kultur och fritid 2007-10-09 x 

Regel för intern styrning och 
kontroll 

KS 2020:861 Ekonomi 2021-01-01 2024-12-31 

Riktlinge för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KS 2009:291 Vård och omsorg 2022-01-01 2026-09-30 

Riktlinje för arbetsstipendium för 
konstnärlig verksamhet i Tierps 
kommun 

KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Riktlinje för frivilligarbetare  KS 2012:683 HR 2013-01-29 x 
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Riktlinje för fördjupad samverkan 
med det civila samhället - Idéburet 
offentligt partnerskap, 
upphandling av tjänster och 
reserverade kontrakt 

KS 2019:899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för generell upphandling 
samt direktupphandling 

KS 2022:715 Gemensam service 2022-09-12 2025-08-31 

Riktlinje för hantering av bisyssla KS 2021:439 HR 2021-05-26 2024-12-31 

Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- 
och sjukvård 

KS 2022:297 Vård och omsorg 2022-04-26 x 

Riktlinje för intern kontroll och 
insyn i kommunens verksamheter 

KS 2017:450 Ekonomi 2017-10-01 2020-12-31 

Riktlinje för kravhantering i Tierps 
kommun 

KS 2019:879 Ekonomi 2020-02-25 2025-12-31 

Riktlinje för medicintekniska 
produkter 

KS 2022:173 Vård och omsorg 2022-04-01 2024-12-31 

Riktlinje för pedagogisk måltid 
inom förskola, skola och omsorg 

KS 2013:299 Utbildning 2013-05-01 x 

Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar 

KS 2021:482 Gemensam service 2021-05-28 2025-12-31 

Riktlinje för rehabiliterande träning 
i ordinärt boende enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

KS 2020:336 Vård och omsorg 2020-06-01 2023-05-31 

Riktlinje för stöd och hjälp i 
ordinärt och boende enligt 
socialtjänstlagen    

KS 2018:252 
rev enligt 
2019:98 

Vård och omsorg 2018-06-01 x 

Riktlinje för Tierps kommuns 
samverkan med det civila 
samhället 

KS 2019:899 Gemensam service 2020-03-24 2025-12-31 

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

KS 2020:431 Utbildning 2020-06-12 2022-06-12 

Riktlinjer för avgifter inom vård 
och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjuk-
vårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

KS 2022:415 Vård och omsorg 2023-01-01 2028-12-31 

Riktlinjer för fettavskiljare för 
verksamhetsutövare och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015:1043 

TEMAB 2016-02-09 x 

Riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomisk bistånd 

KS 2021:880 Individ och 
familjeomsorg 

2022-01-01 2025-12-31 

Riktlinjer för hantering av hot och 
våld i arbetsmiljön 

KS 2019:230 HR 2019-05-28 2023-06-30 

Riktlinjer för insatserna 
kontaktperson, ledsagare och 
umgängesstöd 

KS 2019:98 Individ och 
familjeomsorg, Vård 
och omsorg 

2019-04-01 2022-04-01 

Riktlinjer för investering KS 2021:1006 Ekonomi 2022-03-07 2026-12-31 

Riktlinjer för officiell flaggning i 
Tierps kommun 

KS 2011:323 Medborgarservice 2011-09-06 x 
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Riktlinjer för oljeavskiljare för 
verksamhetsutövere och 
fastighetsägare i Tierps kommun 

KS 
2015:1043 

TEMAB 2016-02-09 x 

Riktlinjer för sociala bostäder i 
Tierps kommun 

KS 2019:554 Individ och 
familjeomsorg 

2019-09-03 2023-09-30 

Riktlinjer för utmärkelsen årets 
eldsjäl 

KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid 
familjehem överstigande tre år i 
samma familjehem 

KS 2011:205 Individ och 
familjeomsorg 

2011-05-31 x 

Rutin för tillämpningen av lex 
Sarah inom kommunal 
verksamhet 

KS 2017:847 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Rutin lex Sarah inom 
yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet och verksamhet vid 
Statens institutionsstyrelse 

KS 2019:216 Gemensam service 2019-04-01 2024-03-31 

Styrdokumentför krisberedskap 
och civilt försvar 2021-2022 

KS 2021:356 Gemensam service 2021-01-01 2022-12-31 

 

Organiserande dokument 

De organiserande styrdokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av 
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de 
kommunala bolagen. 
 
Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv, 
delegationsordning 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedningar 

KS 2021:969 Gemensam service 2021-12-14 2022-12-31 

Ersättningar till Tierps kommuns 
förtroendevalda - ERS 2022 

KS 2022:720 Gemensam service 2023-01-01 2026-12-31 

Instruktion för kommundirektör KS 2017:946 Gemensam service 2018-01-01 x 

Reglemente för IT-nämnd KS 2020:436 Gemensam service 2020-07-01 x 

Reglemente för jävsnämnden KS 2022:641 Gemensam service 2022-10-01 2026-06-30 

Reglemente för kommunalt 
föreningsråd 

KS 2022:396 Gemensam service 2022-06-08 2022-12-31 

Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd 

KS 2021:849 Gemensam service 2022-01-01 2026-09-30 

Reglemente för kommunalt 
pensionärsråd 

KS 2021:850 Gemensam service 2022-03-07 2026-09-31 

Reglemente för kommunstyrelsen KS 2022:659 Gemensam service 2023-01-01 2026-06-30 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

KS 2021:894 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Reglemente för lönenämnden KS 2020:438 Gemensam service 2020-07-01 x 
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Reglemente för rådet för 
funktionshinderfrågor 

KS 2022:851 Gemensam service 2022-03-07 2026-09-31 

Reglemente för Tierps kommuns 
revisorer 

KS 2021:254 Gemensam service 2021-04-07 2026-12-31 

Reglemente för valnämnden KS 2021:852 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 

Reglemente uppdragsbeskrivning 
för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare 

KS 
2018:1023 

Gemensam service 2019-01-01 2022-12-31 

Stadgar för Stiftelsen för Tierps 
kommuns stipendiefond 

KS 2017:829 Utbildning 1978-02-28 x 

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen KS 2021:721 Gemensam service 2022-05-12 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för TEMAB 
Fjärrvärme AB 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-06-08 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för Tierp 
kommunfastigheter AB 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-05-12 Fastställs årligen 

Ägardirektiv för Tierps energi och 
miljö Ab 

KS 2021:721 Gemensam service 2022-06-08 Fastställs årligen 

 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Attestförteckning uppdateras 
regelbundet 

Ekonomi 2019-01-01 2022-12-31 

Delegationsordning 
kommunstyrelsen 

publiceras 
på insidan 

Gemensam service uppdateras 
regelbundet 

uppdateras 
regelbundet 

Informationshanteringsplaner 
(tidigare namn dokument- och 
gallringsplan) för verksamheterna 
publiceras på insidan. 

Publiceras 
på insidan 

Gemensam service 
  

 
Beslutade av Jävsnämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning jävsnämnden publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av IT-nämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning IT-nämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av Lönenämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Delegationsordning lönenämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
Beslutade av Valnämnd 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 
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Delegationsordning valnämnd publiceras på 
insidan 

Gemensam service Uppdateras 
löpande 

Uppdateras 
löpande 

 
 

Externt riktade dokument 
De externt riktade styrdokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen 
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och 
ordningar) och taxor (avgifter). 
 
Typer av dokument: Regel, taxa 
 
Beslutade av kommunfullmäktige  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Fastighetsägares skyldigheter 
avseende gångbanerenhållningen 
m.m 

KS 2007:429 Medborgarservice 2007-10-23 x 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Tierps kommun 

x Medborgarservice 1992-02-11 x 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun 

KS 2021:331 Gemensam service 2021-06-15 x 

Plan- och bygglovstaxa  inklusive 
kart- och mätdata 

KS 2021:827 Medborgarservice 2022-03-29 2022-12-31 

Regel för hemsändningsbidrag KS 2022:301 Medborgarservice 2022-04-26 2025-12-31 

Regel för kommunalt partistöd KS 2022:713 Gemensam service 2022-10-01 2026-09-30 

Regler för skolskjuts och elevresor KS 2021:553 Utbildning 2020-02-25, 
rev 2021-09-
21 

2023-06-30 

Regler för taxor vid 
korttidsuthyrning 

KS 2015:698 Kultur och fritid 2016-01-01 x 

Regler för Tierps kommuns 
miljöpris 

KS 2011:108 Kultur och fritid 2011-05-01 x 

Renhållningsordning KS 2018:221 Medborgarservice 2018-05-01 2022-12-31 

Riktlinjer och avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

KS 2020:885 Utbildning 2021-03-03 2023-12-31 

Taxa avseende markpriser och 
återtagningsavgift 

KS 2018:634 Medborgarservice 2018-10-01 x 

Taxa för felparkeringsavgift KS 2020:322 Medborgarservice 2020-06-16 2025-01.01 

Taxa för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

KS 2021:398 Vård och omsorg 2022-01-01 2026-09-30 

Taxa för kopior, avskrifter och 
utskrifter 

KS 2016:921 Gemensam service 2017-01-01 x 

Taxa för nyttjande av kommunens 
mark 

KS 2020:815 Medborgarservice 2021-01-01 2024-12-31 

Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och dricksvatten 

KS 2021:810 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel av vissa receptfria 
läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

KS 811:2021 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 

KS 2021:824 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för renhållning KS 2021:858 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för service och tjänster i 
anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

KS 2022:414 Vård och omsorg 2023-01-01 2028-12-31 

Taxa för slamavgifter KS 2021:857 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa för vatten och avlopp KS 2021:856 TEMAB 2022-01-01 2022-12-31 

Taxa grävtillstånd KS 2021:822 Medborgarservice 2022-01-01 2022-12-31 

Taxor och biljettyper vid baden i 
Tierps kommun 

KS 2014:803 Kultur och fritid 2016-01-01 x 

 
 
Beslutade av kommunstyrelsen  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Normer för utdelning av Tierps 
kommuns företagarstipendium 

x Medborgarservice 1993-01-01 x 

Regler för bidrag till föreningar KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

Regler för bidrag till studieförbund KS 2017:960 Kultur och fritid 2018-01-01 x 

 
 
Beslutad av valnämnd  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Regel för politiska aktiviteter, 
propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstmottagningsställen i Tierps 
kommun 

VN 2022:32 Gemensam service 2022-07-01 2026-07-01 

 

Stödjande dokument 
De stödjande styrdokumenten utgör ett komplement till de styrande dokumenten och kan sägas 
vara rekommendationer för hur vi ska förstå de styrande dokumenten. Stödjande dokumenten kan 
till exempel finnas inom områden som är reglerat genom lagstiftning och nationella förordningar 
 
Typer av dokument: Vägledning, information 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 
  

Diarienr Dokumentägare Gäller fr o m Revideras senast 

Vägledning för tillfälliga 
fullmäktigeberedningar  

KS 2021:783 Gemensam service 2022-01-01 2026-12-31 
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Styrdokument som upphört under perioden 2021-09-23 till 2022-10-04 

 Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst, diarienummer 2009:291. Gällde under 
perioden 2009-09-15 till 2021-12-14. Ersattes då av de två dokumenten Riktlinje för 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst och Taxa för Färdtjänst och Riksfärdtjänst. 

 Resepolicy, diarienummer 2006:7. Gällde under perioden 2006-01-31 till 2021-12-31. 
Ersattes av Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern. 

 Attestreglemente för Tierps kommun, diarienummer 2019:877. Gällde under perioden 
2020-01-01 till 2021-12-31. Ersattes av Attestregler för Tierps kommun. 

 Ledningsplan avseende extraordinär händelse, diarienummer 2008:327. Gällde under 
perioden 2008-06-17 till 2021-04-26. Ersattes av Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar.  

 Riktlinjer för direktupphandling, diarienummer 2012:643. Gällde under perioden 
2013-01-01 till 2022-09-11. Ersattes av Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling. 
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Bilaga 2 - Organisation 
 

 
 
Bild 1: Kommunens organisation från 2022-06-08. 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll 
är att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige 
har 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år. 
 
Mandatfördelning för mandatperioden 2022-2026 
Socialdemokraterna (S) 16 
Sverigedemokraterna (SD)        9 
Centerpartiet (C) 8 
Moderaterna (M) 7 
Vänsterpartiet (V) 3 
Kristdemokraterna (KD) 2 
Tierpslistan 2 
Liberalerna (L) 1 
Miljöpartiet de gröna (MP) 1 
 
Tabell 18: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2022-2026  
 
Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan, 
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050 
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan 
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.  
 
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
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Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att 
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna. 
 
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och 
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden. 
 
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är 
värdkommun för IT-nämnden. 
 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer 
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden. 
 
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se 
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all 
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att 
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 
ersättare valda av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen 
 

 Fördelning av poster: ordinarie ersättare 
 Centerpartiet (C)   
 Kristdemokraterna (KD)   
 Liberalerna (L)   
 Miljöpartiet de gröna (MP)   
 Moderaterna (M)   
 Socialdemokraterna (S)   
 Sverigedemokraterna (SD   
 Vänsterpartiet (V)   
 Tierpslistan   
 
Tabell 19: Fördelning av poster i kommunstyrelsen. OBS Mandatfördelningen är ej klar. Val till kommunstyrelsen 
sker under slutet av 2022. 
 
Sex utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn, 
utbildning och kultur, utskottet arbete och omsorg, utskottet för individärenden och utskottet 
för arbetsgivarfrågor arbetar under kommunstyrelsen. Utskotten har delegation att fatta vissa 
beslut. 
 
Under kommunstyrelsen verkar fyra råd, Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet 
Näringslivsrådet och Föreningsrådet. 

Tjänstepersonorganisation 

Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla 
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål 
och fattade beslut.  
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Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. 
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, 
rådgivning, vägledning och service. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL) 
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare 
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, öppen 
förskola och boendestöd till medborgare som behöver stöd och hjälp. 
 
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen 
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för 
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare 
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  
 
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
elevhälsan. 
 
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar 
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.  
 
HR ger stöd till tjänstepersonorganisationen i arbetslivs- och personalfrågor. 
 
Ekonomi ger stöd till tjänsteorganisationen inom ekonomi, verksamhetsplanering och 
uppföljning. Ekonomi ansvarar för finans- och redovisningsfrågor. 
 
Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstepersonorganisationen stöd 
inom, löneadministration, pensioner, nämnd-administration, dokumenthantering, upphandling, 
digitalisering, kvalitet och utveckling. 
 
IT-centrum, är en egen förvaltning under den gemensamma IT-nämnden. IT-centrum sköter 
nätverk, drift av IT-system och support till användare i Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner. 
 
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och 
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps 
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns 
helägda bostadsföretag. 
 
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet 
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB 
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun. 
 
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och 
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den 
sammanhållande länken. 
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Bilaga 3 - IT-nämnden 
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IT-nämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 

Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam 
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.  
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia 
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en 
del i värdkommunens organisation. 
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa 
IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.  
 
Nämnden ansvarar för: 

 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 
 IT-relaterad support/helpdesk  
 Drift av kommunernas centrala servermiljö 
 Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommun-

gemensamma IT-produkter och -tjänster  
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje 

kommun 
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd 

för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system 
 Förvaltningarnas kommunikationsnät 
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

 
 Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd: 
 

 I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation 
 För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och 

IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval 
 För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Utvecklingsförutsättningar  

IT-förvaltningens uppdrag är framöver att vara de fem kommunernas egen IT-leverantör och 
samarbetspartner.  
 
Målbilden har ändrats och även om uppdraget kan ses relativt lika så har fokus gått från att 
skapa samverkansmöjligheter till att mer prioritera kostnadseffektivitet och leverans av en 
stabil och kundunik framtidssäkrad infrastruktur.  
 
IT-Centrum ska även stödja verksamheterna med IT-kompetens och omvärldsbevaka för att 
kunna ge förslag på teknik och lösningar som bidrar hos de fem kommunerna. Uppdraget är 
numera att på ett så kostandeseffektvit sätt som möjligt leverera standardiserade IT-tjänster 
men även kundunika (kommununika) tjänster. Det här medför att arbetet med att ta fram en 
IT-tjänstekatalog och ett mer köp- och säljinriktat sätt att hantera verksamheten eftersträvas 
från de fem kommunerna.  
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IT-centrum ska även fortsättningsvis genomföra gemensamma upphandlingar men via dessa 
ge respektive kommun möjlighet till egna anpassningar.  
Vissa tjänster som t.ex. 24/7 öppet i support kan behöva erbjudas som tillval. Behovet hos de 
fem kommunerna bedöms av kommunerna själva vara olika och IT-Centrum behöver anpassa 
sitt erbjudande efter respektive kommun, därför har arbetet med att ta fram en IT-
tjänstekatalog intensifierats. Dock är fortfarande den gemensamma strategin att samsourca i 
gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är lämpligt, ur ekonomiskt-, 
effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till underleverantörer. 
 
Under våren 2022 har en uppdatering skett av servermiljöerna. Heby och Knivsta kommuners 
IT-miljö ligger från och med första kvartalet i en fullt ut hyrd lösning hos Advania. Den egna 
servermiljön som redan vid IT-nämndens start 2019 var pensionsfärdig är numera utbytt till 
en hyrd IaaS-lösning(Infrastructure-as-a-service) från Advania. För Älvkarleby, Tierp och 
Östhammar har stora reinvesteringar gjorts för att bygga upp en ny kostnadseffektiv och säker 
IT-miljö. 
 
IT-Centrum planerar att i nästa steg genomföra en sammanslagning av den centrala 
infrastrukturen för alla fem kommunerna. Genom projektet skapas möjligheter till utökad 
samverkan i de fem kommunernas kärnverksamheter.  
 
Strategin är att samsourca i gemensamma egna lösningar med egen personal och där så är 
lämpligt, ur ekonomiskt-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv funktions-outsourca till 
underleverantörer. 
 
IT-Centrum driver projekt för MIM (Microsoft Information Manager), nya lösningar för 
hantering av mobila enheter (Microsoft Intune) samt Microsoft 365/Teams. Genom de 
gemensamma projekten och upphandlingarna har IT-Centrum fortsatt arbetet med ett av 
målen i regeringens digitaliseringsstrategi som samtidigt är en av grundorsakerna till it-
nämndens existens: gemensam digital infrastruktur.  
 
Arbetet med att etablera ett gemensamt 10 gigabits-nät mellan de fem kommunhuvudorterna 
pågår, detta är en förutsättning för ytterligare kostnadseffektivitet och en viktig del i 
möjligheterna till samverkan. Det här medför även en gemensam servermiljö för de fem 
medlemskommunerna. Den nya lösningen ska byggas i en konsoliderad och säker arkitektur 
som även ger möjligheter att på sikt skapa en hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet.  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

I myndigheten för digital förvaltning, DIGG´s publikation ”Digitala Sverige 2021” belyser 
man utmaningarna för den offentliga förvaltningen att fullt ut utnyttja den potential som finns 
inom digitaliseringen.  
 
”Potentialen är stor och mäts ofta i miljarder. Samtidigt har potentialen ofta visat sig svår att 
förverkliga. Offentlig förvaltning måste därför aktivt sträva mot att realisera potentialen som 
finns i digitaliseringen, vilket kräver arbete med nyttorealisering och en öppenhet både för 
nya arbetssätt samt nya perspektiv i utvecklingsarbetet. För offentlig förvaltning finns en stor 
del av potentialen i att arbeta mer förvaltningsgemensamt. Detta kan möjliggöra dels en mer 
sammanhållen offentlig service, dels en offentlig förvaltning som drar nytta av 
stordriftsfördelar och som kan dela på kostnaderna. Detta är viktigt då flera offentliga 
aktörer idag har svårt att genomföra den utveckling som krävs för att leva upp till lagkraven 
och för att kunna erbjuda alla, oavsett förutsättningar, en likvärdig och högkvalitativ digital 
service.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466) 
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Ovanstående illustrerar de svårigheter som IT-Centrum och de fem medlemskommunerna 
arbetar med. De nationella församlingarna och myndigheter pekar på möjligheterna med 
digitaliseringen, det ytterligt svåra är att i praktiken skapa gemensamma lösningar som kan 
samutnyttjas av flera organisationer. Här krävs ett tydligt och starkt ledarskap.  
 
Det kan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vara kostsamt att varje kommun utvecklar egna 
lösningar och arbetar med sin digitalisering var och en, även om det kan upplevas effektivare 
för den enskilda kommunen just där och då, man behöver få ett bredare perspektiv och lyfta 
blicken. Samhället skulle totalt sett tjäna på att fler tjänster och mer digitalisering genom-
fördes gemensamt mellan de olika verksamheterna i de fem medlemskommunerna. 
 
”Vi kan också se en förändring i strategier och måldokument, från fokus på vertikala system 
där myndigheter stänger in sin information och utvecklar e-tjänster internt, till en öppen, 
horisontell syn på förvaltningen med en gemensam infrastruktur bestående av bland annat 
gemensamma data i botten och en sömlös användarupplevelse på toppen, oaktat vilka aktörer 
som är inblandade ”bakom kulisserna”. I detta ingår också att möjliggöra en-uppgift-
engångsprincipen för nationella eller gränsöverskridande digitala offentliga tjänster. 
Ett mer horisontellt perspektiv breddar dessutom effektivitets-begreppet till att inte bara 
omfatta resurseffektivitet (varje enskild aktörs inre effektivitet) utan också flödes- och 
processeffektivitet i ett större samhällsperspektiv med fokus på medborgarens totala 
livssituation.” (Digitala Sverige 2021, DIGG, Dnr: 2022-0466) 

Digitalt ledarskap 

För att åstadkomma effektivisering genom digitalisering krävs ett digitalt ledarskap, det 
handlar om att tänka i gemensamma processer och möjliggöra nya sätt att arbeta och bedriva 
sin verksamhet. Att betrakta system som gemensam infrastruktur skapar stora möjligheter till 
rationalisering och effektivisering. Till exempel så har Uppsala kommun byggt flera processer 
som både nås av kommuninnevånarna via digitala gränssnitt och är generiskt utformade för att 
kunna återanvändas. ”-Om man är stor ska man vara snäll.” säger Uppsala kommuns CIO 
Thomas Ekvall. Digital verksamhetsutveckling tjänar på och bör bedrivas 
förvaltningsgemensamt för att skapa ”mest pang för pengarna”. Inom offentlig förvaltning är 
det upp till ledningen att skapa förmåga att dela och använda system och data, samt att se till 
att anställda har den kompetens som behövs för att bedriva framgångsrik digital 
verksamhetsutveckling, föredragsvis gemensamt. 

Mål och uppdrag 

IT-Centrums viktigaste uppdrag är nu att konsolidera IT-infrastrukturen och att samsourca IT-
driften och supporten för de fem kommunerna, samt att samordna digitaliseringsbehoven med 
hjälp av en etablerad tjänstekatalog. 
 
Vissa tilläggstjänster kan behöva hanteras via upphandling, för att få stöd i processerna från 
extern leverantör (t.ex. 24/7 support). Detta i nära dialog med kommunerna om vilken 
förväntad nivå av leverans inom respektive tjänster.  
 
Under dessa delområden kan det finnas lämpliga funktionsområden som en extern partner kan 
utföra effektivare. Som exempel kan nämnas att IT-Centrum idag har print-processen, klient- 
samt leveransprocessen och telefoni i extern regi eller via en tjänsteleverans. Det finns sedan 
en tid en gemensam telefoniplattform och skrivarmiljö för de fem kommunerna samt ett 
gemensamt licensavtal med Microsoft.  IT-centrums mål är att: 
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 Konsolidera till en redundant serverplattform 
 Tjänstekatalog 
 MIM (Microsoft Identity Management) 
 Microsoft 365 
 Stärka it-säkerheten 

Digitalisering driver ökande volymer 

Sedan it-nämnden skapades så har antalet inkomna ärenden pekat på stabilisering, pandemin 
skapade större behov av VPN-tjänst till alla medarbetare som resulterade i högre 
ärendevolymer 2020. Verktyget för att kunna återställa sitt eget lösenord används dessutom 
mer och mer vilket minska antal ärenden till supporten. Det är även ett verktyg som kan 
användas dygnet om.  
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Strategi - Samsourcing  

IT-Centrum håller fast vid strategin att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen 
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att 
de servar flera kunder. Vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med 
leverantörer som ska stötta i olika ändringar och/eller projekt. Att ha en strategi som innebär 
att kommuner tillsammans med IT-Centrum har överenskomna nivåer av tjänsteutbud ifrån 
tjänstekatalogen, som på ett strukturerat sätt förvaltas löpande. 
 
Den unika kompetens som IT-Centrums personal har där många arbetat mer än 15 år med 
kommunal it, där man under tiden lärt sig om kärnverksamheternas utmaningar och skapat en 
förståelse, är IT-Centrums unika fördel. 
 
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är 
väsentligt för IT-centrum.  

Budget  

I och med att samsourcing-projektet pausades under hösten 2021 så blir budgeten för 2023 ett 
omtag av 2022 i uppdaterad form. Under hösten 2021 och våren 2022 har ett 
förankringsarbete genomförts och många frågetecken har rätats ut. Samsourcing-projektet 
drivs vidare och förhoppningsvis fattas ett beslut av DSR, Digitaliseringsrådet (de fem 
kommundirektörerna) i september om att genomföra ”hemtagningen” av Knivsta och Hebys 
it-drift och support.  
 
IT-nämndens budget föreslås att öka med 3% för att täcka de ökande licenskostnaderna samt 
en förstärkning av it-säkerheten, den osäkra tiden framåt p.g.a. inflationen är också varför 
budgeten förslås att öka med 3%.  
På samma sätt som till budget 2022 så bör 3 miljoner läggas för Knivsta och Hebys flytt från 
extern leverantör till egen regi (lämnas tillbaka under 2022 till Knivsta och Heby).  
Detta är en uppskattning baserad på den kostnad om 3,2 miljoner som 2017 lades på flytten 
från Axian till Advania. Det här bör vara den sista flyttkostnaden.  
 
Under 2022 så har en konsolidering av brandväggarna för Knivsta och Heby gjorts, en av det 
tidigare underleverantörerna har sagts upp och vi sänker konstaderna med ca 600 tkr per år. 
Samtidigt har denna operation medfört att förutsättningarna för en samsourcing har förbättrats 
avsevärt. 
 
IT-nämndens kostnader och volymer drivs av den digitala utveckling som de fem 
medlemskommunerna genomför, därav följer it-nämndes kostnader de beställningar på fler 
enheter och nya it-lösningar som medlemskommunerna inför. 



95 av 119 

Nämndens budget 

 

Verksamhetens driftsbudget 

Som för 2022 så bedöms budget för IT-Centrum öka under 2023 dels p.g.a. projektkostnaden 
för att samsourca it-driften för alla fem kommunerna, dels för att finansiera den nya 
gemensamma serverplattformen samt för att stärka it-säkerheten. Budgeten för it-nämnden har 
justeras upp för de kostnader som drivs av klientantal och ger kompensation mot ökade 
licenskostnader och utökat behov.  
 
I budgeten för 2020 lyftes ett varnande finger för det ökande antalet klienter i kommunerna. 
Ökningen av klientantalet bedöms plana ut först 2024. Tillväxten för antalet enheter bedömds 
till +4,5 % för 2023 och med 2,25 % år 2024.  

Verksamhetens investeringsbudget 

För att kunna bygga en infrastruktur där samtliga fem kommuner kan ha sina centrala it-
miljöer krävs en investeringsbudget som löpande ger möjligheter kan byta ut hårdvaran.    
  

Centrala Investeringar 
2022 2023 2024 2025 

Central kommunikationslösning 800 1000 1000 1000 

Central servermiljö  2000 2000 2000 

     

Övrigt 500 500 500 500 

Summa 1 300 3 500 3500 3500 
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Fördelning av kostnader per kommun 

Den uppdaterade fördelningsnyckeln är enligt nedan.  
 
  2022 2023 2024 2025 
Tierp 26,3% 25,9% 25,9% 25,9% 
Älvkarleby 9,8% 9,0% 9,0% 9,0% 
Heby 17,2% 17,8% 17,8% 17,8% 
Knivsta 21,5% 22,7% 22,7% 22,7% 
Östhammar 25,2% 24,6% 24,6% 24,6% 
Summa 100% 100% 100% 100% 
 
 
Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med 
budget 2022 för medlemsavgifter.  

 

Uppföljning 

Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga 
uppföljningar, prognoser och delårsbokslut.  
Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har tagit fram underlag för respektive kommun.  
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Dessa används för att uppdatera fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med 
ekonomicheferna i de fem medlems-kommunerna sker inför varje it-nämnd.  
Redovisningen i Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive 
medlemskommuns kostnader kan följas upp.  
 
Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och kommer att jämföras både med andra IT-
nämnder och inom de fem medlemskommunerna för att vi, om möjligt, skall hitta ytterligare 
områden att förbättra.  

Nyckeltal 
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Referenser 
https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-

2021.pdf 

https://www.kolada.se/ 

  

https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf
https://www.digg.se/download/18.79c61f7c17db5871992f0a2/1647952779055/digitala-sverige-2021.pdf
https://www.kolada.se/
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Bilaga 4 - Lönenämnden 
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Lönenämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 

Lönenämnden har till uppgift att skapa förutsättningar för att samverkan kan ske mellan 
Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är 
värdkommun.  
Lönecentrum ska stödja och ge service till chefer, medarbetare och politiker i alla 
kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löneområdet. Detta ska ske genom 
kontinuerlig kompetensutveckling och genom att ständigt prova nya vägar och utveckla 
användningen av personalsystemet. Det krävs att Lönecentrum har förståelse för 
verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem. 
 
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna 
och Lönecentrum. Styrgruppen som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, 
beslutar om förändringar och förbättringar som ska ske inom området.  
Kundgruppen består av HR-representanter System och Verksamhetsutvecklare. 
Kundgruppens syfte är att fånga upp behov ifrån verksamheterna, lösa operativa 
frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra uppdrag inom löneområdet.  

Utvecklingsförutsättningar  

Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga 
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och många 
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system. 
Möjligheterna är stora men det krävs resurser och kompetens för att kunna nyttja dessa 
möjligheter.   
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner i 
vårt närområde .Lönecentrum och Östhammars löneenhet har ett samarbete i aktuella frågor 
inom löneområdet.  

Nationell lagstiftning och styrande beslut 

Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant. 

Större förändringar  

Personalförsörjning.  
Inom närmaste åren har ett antal medarbetare  möjlighet att avsluta sin anställning med 
pensionsavgång  behov av nyrekrytering kan då komma att bli aktuellt.  
Arbetet som lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, detta har medfört 
svårigheter att få rätt kompetens vid ny eller ersättningsrekrytering.  Utmaningen framöver för 
Lönecentrum är att möta kompetens och lönekrav. 
 
Kompetensutveckling 
För att kunna nyttja de fördelar som digitalisering och automatisering kan innebära krävs även 
utökade personalresurser samt att medel för utbildning/utveckling avsätts  
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Lokaler 
Under pandemin arbetade samtliga medarbetare i stor utsträckning  på distans. Många 
upplevde en försämrad arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv. Önskemål framfördes om 
att i större utsträckning kunna vara på arbetsplatsen. Med anledning av detta utökades antalet 
arbetsplatser i syfte att tillgodo se detta önskemål.  

Mål och uppdrag 

Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner 
kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen 
samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. 

Nämndens budget  

Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande 
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.  
Beredning har skett med ekonomicheferna inför budget där kommunernas ekonomiska 
förutsättningar har lyfts fram och dialog har skett med styrgruppen kring kommande 
utvecklingsområden och behov.  

Driftbudget 2023-2025 

  Utfall 2021 Budget 2022 
Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Verksamhetens 
intäkter 10389 11043 

 
11043 

 
11807 

 
12042 

 
12282 

        
Personal -7491 -7705 -7705 -8403 -8571 -8742 
Materiel  -93 -19 -19 -19 -19 -19 
Tjänster -2785 -3299 -3299 -3365 -3432 -3501 
Övrigt -19 -20 -20 -20 -20 -20 

Verksamhetens 
kostnader -10389 -11043 

 
 
-11043 

 
 
-11807 

 
 
-12042 

 
-12282 
 

Överskott/underskott 0 0 0 0 0 0 

Fördelning av kostnader per kommun år 2023 

Kommun Fördelning 
2022 Avgift 2022 tkr Fördelning 

2023 Avgift 2023, tkr 

Tierp 49% 5412 49% 5786 
Älvkarleby 20% 2209 20% 2361 
Knivsta  30% 3312 30% 3542 
TEMAB 1% 110 1% 118 
Totalt 100% 11043 100% 11807 
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Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.  
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Bilaga 5 - Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB 
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen 
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. 
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB 
FjärrvärmeAB.  

Del 1 Allmänna direktiv 
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB 

(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps 
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-
2325), nedan kallas dessa bolaget. 

2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 
fastställda av bolagsstämma.  

 
Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av 

kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid 
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var 
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin 
(framtagen av Region Uppsala). 
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en 
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen. 

4 §  Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara 
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller 
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse 
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets 
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut 
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras 
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande, 
rapporteras till fullmäktige. 
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet, 
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område. 
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i 
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med 
Kommunstyrelsen. 

 
Kommunens direktivrätt 
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 

inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller 
strider mot bolagets intresse. 

6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel 
förnyas minst en gång per mandatperiod. 

 
Kommunens ledningsfunktion 
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  
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8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär.  
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725) 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i 
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med 
extraordinär händelse. 

 
Sekretess 
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 

ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 
Fullmäktiges ställningstagande 

 
Fullmäktiges ställningstagande 
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende 

a) investeringar större än  500 basbelopp eller är av principiell betydelse, 
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag, 
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är 
av principiell betydelse, och 
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. 

14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida 
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 
Samverkan med kommunen och övriga bolag 

15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala 
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta 
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag. 

 
Granskningsrapporten 
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina 
iakttagelser med kommunstyrelsen. 

 
Information och ägardialog 
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om 

dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 

18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. 
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin 
verksamhet. 
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19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för 
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma 
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår 
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan 
inverka på bolagets verksamhet. 

21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av  
a) protokoll från bolagsstämma, 
b) protokoll från styrelsesammanträde, och 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor. 
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida. 

22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid 
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte 
kan tas av både kommunen och av bolaget. 

23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören. 
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte. 

 
Kommunal koncernredovisning och budget 
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 

nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i 
enlighet med kommunens tidplan. 

25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport 
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om 
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna 
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet. 

26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala 
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till 
lekmannarevisorns/-ernas granskning. 

27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som 
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

 
Suppleanter 
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin 

suppleant om detta. 
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 

ledamot. 
 
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar 
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior, 

avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Arkivföreskrifter 
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget. 
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33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Bolagsstämma 
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig. 

Del 2 Bolagsspecifika direktiv 

Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen, 
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen. 
 
Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet. 
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och 
försäljning. 
 
2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i 
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget. 
 
3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att 

a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet,  
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och annat avfall som faller under 
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster, 
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå, 
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade 
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets 
egen verksamhet, 
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens 
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser, 
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar, 
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar, 
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan 
hantera sitt avfall, 
h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och 
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och 
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar 
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av 
samförläggning.   
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Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
 
5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att 

a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering 
och hantering av avfall, 
b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i 
enlighet med direktiv 2008/98/EG, 
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget, 
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning, 
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på 
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt, 
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader 
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps 
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och 
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps 
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett 
medborgarperspektiv. 

 
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.  
 
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  

Budget och verksamhetsplan 

9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för 
nästkommande år under maj månad. 
 
10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att 
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.  
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 
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12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige. 
 
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess 
övriga bolag). 

TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och 
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme. 

Bolagets ändamål 

3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och 
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara 
energikällor. 
 
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 

Ekonomiska mål 

6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning 
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av 
köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare 
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med 
tillägg av 3,0 procent. 
 
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett 
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom 
nytt ägardirektiv. 
 
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda 
händelser kan avkastningen reduceras.  
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11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga 
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren.  
 
12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha det 
som ett långsiktigt mål. 

Budget och verksamhetsplan 

13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget, 
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad. 
 
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall. 
 
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för  

a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,  
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt  
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren. 

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen. 
 
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta 
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för 
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling. 
 
3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv 
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta 
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade 
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som 
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget.  
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5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av 
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet 
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden. 
 
6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun 
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att 
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att 
agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning 
och/eller avyttring av fastigheter och mark. 
 
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB, 
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska 
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna 
instruktion. 
 
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila 
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet 
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de 
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens 
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och 
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den 
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en 
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt 
affärsmässiga grunder.  
 
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren, 
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets 
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås 
varje år. 
 
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i 
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital. 
 
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska 
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga 
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen. 
 
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där, 
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- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet  
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet  
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse. 

Budget och verksamhetsplan 

16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget 
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år 
under maj månad. 
 
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin 
affärsplan. 

Finansiering 

18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter. 
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. 
Borgensavgift utgår i dessa fall. 

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325) 

Bolagets verksamhet 

1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala 
kompetensen. 
 
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter 
och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även 
med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för 
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 
övriga verksamheten. 
 
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och 
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs. 

Bolagets ändamål 

4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.  
 
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett 
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara 
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. 
 
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna 
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps 
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I 
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera 
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess 
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet. 
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7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika 
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa 
hållbarhetslösningar. 
 
8 § AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen, 
framförallt den del som orsakas av bostadssegregation. 
 
9 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen 
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som 
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy. 
 
10 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och 
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med 
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket. 
 
11 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga 
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet. 

Ekonomiska mål 

12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska 
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt, 
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen. 
 
13 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga 
principer.  
 
14 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %. 
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet. 
 
15 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig 
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga 
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån 
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna 
kapital i bolaget. 
 
16 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3 
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 § 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  
 
17 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska 
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering. 

Budget och verksamhetsplan 

18 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och 
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under 
maj månad. 
 
19 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan. 



Tierps kommun, Plan för Tierp kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 113(119)

Finansiering 

20 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga 
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift 
utgår i dessa fall.  
 
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar, 
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen 
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och 
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå. 
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Bilaga 6 - Nettoexploatering och tomtförsäljning 

Nettoexploatering och tomtförsäljning 

Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan 
sälja till markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom 
markanvisning där kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det 
kommunen själv som är exploatör. 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en 
exploateringsfastighet värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken, 
tillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning 
av tomtmark. Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur 
finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna 
varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska ambition. 
 
FASER 
I Tierps kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att 
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt. 
 
Initiering och behovsutredning 
Utredning och fysisk planering 
Planering inför genomförande 
Genomförande 
Försäljning 
Slutredovisning 
 
Nettoexploateringskalkylen 
Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, 
som avgränsas till att genomföra detaljplanen och omfattar ej framtida drift och underhåll. 
Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som uppkommer från fasen 
planering inför genomförande till försäljnings-fasen. 
 
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att 
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för 
avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter. 
 
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån 
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6 
och LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader 
och andra allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift. 
 
Inkomster från tomtförsäljning 2023 prognostiseras uppgå till 21 099 tkr. 2023 års 
exploateringsutgifter prognostiseras att uppgå till 5 900 tkr och ingår även i kommunens 
investeringsredovisning och investeringsbudget. Nettot av kommunens exploateringsprojekt 
beräknas till 15 199 tkr under 2023. Under hela perioden 2023-2025 prognostiseras 26 623 tkr 
i inkomster och 60 450 tkr i utgifter för all exploatering. Nettot för hela perioden 2023-2025 
är därmed -33 826 tkr. 
 
De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2023 är Siggbo Företagspark, 
Siggbo Triangelpark, DP 620 i Skärplinge samt någon av kommunens övriga tomter. De 
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exploateringsområden som förväntas ha omfattande utgifter under planperioden 2023-2025 är 
Siggbo Företagspark, Siggbo Triangelpark samt framförallt Siggbo Trädgårdsstad.  
 
Tomtförsäljningskalkylen 
Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid 
försäljning och kostnader för omsättningstillgången. 
 
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig 
prisnivå. Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens 
gällande marktaxa antagen av KF komma att användas.  
 
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som 
betjänar exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA kan i vissa fall ingå i 
underlaget för beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen. 
 
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till 
tillgången enligt köpeavtalet. 
 
Kommunens övriga villatomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat 
framåtledes då det inte finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för 
dessa. Dessa områden avses Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, 
Fagerviken, Karlholm och Månkarbo. Tillkommande exploateringsområden som hanteras på 
samma vis är DP620 Skärplinge samt DP148 del av Vallskoga.  
 
Under hela perioden 2023-2025 prognostiseras ett resultat från exploateringsverksamheten 
med 25 908 tkr, varav 20 703 tkr avser 2023. Exploateringsresultatet, vinster och förluster 
som uppkommer vid försäljning av tomtmark, dvs försäljning av omsättningstillgång ska 
räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i kommunens driftbudget. Motiveringen är att 
exploateringsverksamhetens resultat ska finansiera framtida avskrivningar av 
exploateringsområdets allmänna platsmark.  
 
 
Kort om de större pågående exploateringsprojekten 
 
Kommunal exploateringsverksamhet 
Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel, 
kontor, idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens skede 1 blev färdig 
under 2020. Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och 
Räddningsstationen, Rogers Däck, Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta, Ingemar Rääf 
Invest, Trebo Industrifastigheter i Tierp, Tierps Padel Center. Flera etableringar, tex Maya 
Delorez,  Agrilab AB, BG Motor, HM Limträ AB mfl. är påbörjade, men det finns fortfarande 
mark till salu och intresset för området är stort.  Kommunen köpte under 2021 Crosshallen av 
Tierps kommunfastigheter AB och planerar att sälja den vidare efter färdigställda utredningar. 
Den allmänna platsmarkens skede 2 (färdigställande av hela området) beräknas bli klart under 
planperioden 2025. 
 
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för kontor, 
bostäder, förskola och vårdboende. Etableringar inom område B är ett upphandlat vårdboende 
samt BoKlok som färdigställt 32 bostadsrätter inom området. Lillskär AB, område D, har 
påbörjat inflyttning av sina bostadsrätter. Inom område A bygger Elinelund Bostad 
hyresrätter. Område C är markanvisat till RE Equity Fund AB. Markanvisningen gäller till 
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slutet av 2023. Färdigställande av den allmänna platsmarkens slutskede beräknas till 2024-
2025.   
 
Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder, 
kontor, handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat 
två infarter till området. Planerna för den nya stadsdelen Siggbo Trädgårdsstad innebär dock 
flera åtgärder som kan påverka Siggebobäcken och grundvattnet i området. Länsstyrelsen ser 
över detta innan resterande del av genomförandet kan påbörjas. Under planperioden 2023-
2025 beräknas utgifter på ca 47 500 tkr. Det finns inga intäkter prognostiserade under 
planperioden om exploateringen sker som tidigare kommunal exploateringsverksamhet. Detta 
innebär en hög likvidpåfrestning i början av exploateringsprocessen. Av den anledningen har 
konsult upphandlats för att titta på hur vi går vidare med exploateringen i detta område på 
bästa sätt, både strategiskt och ekonomiskt.   
 
Söderfors Företagspark Dp 432 vann laga kraft juli 2018. Planen tillåter Handel-industri-
kontor-verksamheter-ÅVC samt transformatorstation. Genomförandet av detaljplanen är 
pausad på grund av att investeringsutgiften beräknas bli hög i relation till prognostiserade 
intäkter.  
 
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och 
skola. All tomtmark är såld och kvar finns en separat större tomt avsedd för bostäder, skola 
eller vård. Denna beräknas gå ut för markanvisning/försäljning under 2023.  
 
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 är en äldre detaljplan som tillåter industri. Området omfattas 
till stor del av biotopskydd och bestämmelser kring marknivån, vilken regleras av kommunen.  
 
DP 620 Skärplinge 62:31 är en äldre detaljplan avsedd för bostäder och kontor. Idag finns 
intresse för att uppföra ett LSS-boende på del av detaljplanen under förutsättning att 
nödvändiga tillstånd beviljas. 
 
Övriga villatomter 
Kommunen har påbörjat en inventering av samtliga osålda villatomter. Tanken är att 
marknadsföra dessa i olika forum under 2023 för att öka intresset. 
  
Pågående detaljplaner 
DP363 Västra Libbarbo, Örbyhus, är en pågående plan i fasen utredning och fysisk 
planering. Tanken är att planen ska tillåta bland annat bostäder, centrumverksamhet, kontor 
och skola. Planen är pausad med anledning av att vi behöver se över hur vi går vidare med 
exploateringen i detta område på bästa sätt, både strategiskt och ekonomiskt.   
 
  
 

Prognos försäljningskalkyl av 
exploateringsmark 2023 2024 2025 

Prognos vid 
total slutför-
säljning per 
220731 

*Intäkter skrivs med positivt tal     
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal     
Tierp     
     
DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark  0 0 0 936 045 
DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -6 720 
Resultatpåverkan 0 0 0 929 325 
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DP1045 Siggbo Företagspark försäljning 
exploateringsmark  1 413 000 1 024 200 984 600 40 399 260 
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  -171 413 -124 247 -119 444 -5 452 442 
Resultatpåverkan 1 241 587 899 953 865 156 34 946 818 

     
DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark  17 700 000 0 0 30 500 000 
DP1058 Triangelparken bokfört värde exploateringsmark -208 527 0 0 -661 586 
Resultatpåverkan 17 491 473 0 0 29 838 414 

     
DP1036 Trädgårdsstaden försäljning exploateringsmark  0 0 0 155 265 169 
DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde 
exploateringsmark  0 0 0 -7 885 131 
Resultatpåverkan  0 0 0 147 380 038 

     
DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark 0 2 573 505 0 6 211 380 
DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark 0 -71 415 0 -264 301 
Resultatpåverkan  0 2 502 090 0 5 947 079 

     
DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark 0 0 0 1 527 075 
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark 0 0 0 -120 310 
Resultatpåverkan  0 0 0 1 406 765 

     
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 11 611 620 
DP 148 Del av Vallskoga 1:120 försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 -83 552 
Resultatpåverkan  0 0 0 11 528 068 

     
Söderfors     
DP432  Söderfors Företagspark försäljning 
exploateringsmark 0 0 0 4 247 100 
DP432  Söderfors Företagspark bokfört värde 
exploateringsmark  0 0 0 -113 067 
Resultatpåverkan  0 0 0 4 134 033 

     
Skärplinge     
DP 620 Skärplinge 62:31 försäljning exploateringsmark 1 534 400   3 783 150 
DP 620 Skärplinge 62:31 bokfört värde exploateringsmark  8 636 0 0 21 293 
Resultatpåverkan 1 543 036 0 0 3 804 443 

     
Örbyhus     
DP 365 Kvarnvägen försäljning exploateringsmark  0 0 0 1 561 230 
DP 365 Kvarnvägen bokfört värde exploateringsmark  0 0 0 -61 258 
Resultatpåverkan 0 0 0 1 499 972 

     
Övriga tomter     
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015 451 850 597 960 344 400 30 043 260 
Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före 2015 -24 920 -1 860 -1 948 -1 915 691 
Resultatpåverkan övriga tomter före 2015 426 930 596 100 342 452 28 127 569 
          
Resultat från exploateringsverksamheten 20 703 026 3 998 143 1 207 608 269 542 524 

     
Total försäljning exploateringsmark 21 099 250 4 195 665 1 329 000 286 085 289 
Totalt bokfört värde exploateringsmark -396 224 -197 522 -121 392 -16 542 765 
Summa Resultat från exploateringsverksamheten 20 703 026 3 998 143 1 207 608 269 542 524 
Tabell 20: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark Tierps kommun 
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PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN  

 
Nettoexploaterings-
område  2023 2024 2025 

Prognos per 
220731 vid 
slutrapport 
och 
slutförsäljning  

* Inkomster skrivs med positivt tal     
* Utgifter skrivs med negativt tal     
       
DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande och försäljning    
 Försäljningsinkomster  0 0 0 936 045 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -1 136 166 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -6 720 
 Summa nettoexploatering 0 0 0 -206 841 
       
DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning  
 Försäljningsinkomster  1 413 000 1 024 200 984 600 40 399 260 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar infrastruktur 0 0 -3 000 000 -42 229 555 
 Anläggningstillgångar markreserv 0 0 0 -2 412 359 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -5 452 442 
 Medfinansieringsavtal  0 0 0 -3 622 952 
 Summa nettoexploatering 1 413 000 1 024 200 -2 015 400 -13 318 048 
       
 DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning    
 Försäljningsinkomster  17 700 000 0 0 30 500 000 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 -100 000 -7 650 000 -32 002 851 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -661 586 
 Summa nettoexploatering 17 700 000 -100 000 -7 650 000 -2 164 437 
       
 DP1036 Trädgårdsstaden -FAS Genomförande    
 Försäljningsinkomster  0 0 0 155 265 169 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   -5 000 000 -22 500 000 -20 000 000 -170 038 728 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -7 885 131 
 Medfinansieringsavtal  0 0 0 -3 786 373 
 Summa nettoexploatering -5 000 000 -22 500 000 -20 000 000 -26 445 063 
       
 DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande och försäljning    
 Försäljningsinkomster  0 2 573 505 0 6 211 380 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -5 580 564 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -264 301 
 Summa nettoexploatering 0 2 573 505 0 366 515 
       
DP148 Del av Vallskoga 1:120 FAS Försäljning    
 Försäljningsinkomster  0 0 0 11 611 620 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -29 701 
 Omsättningstillgångar  -400 000 0 0 -483 552 
 Summa nettoexploatering -400 000 0 0 11 098 367 
       
DP432  Söderfors Företagspark- FAS Genomförandet pausat   
 Försäljningsinkomster  0 0 0 4 247 100 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0 -9 714 279 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -113 067 
 Summa nettoexploatering 0 0 0 -5 580 246 
       
DP 620 Skärplinge 62:31 FAS försäljning     
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 Försäljningsinkomster  1 534 400 0 0 3 783 150 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 0   
 Omsättningstillgångar  0 0 0 -21 293 
 Summa nettoexploatering 1 534 400 0 0 3 761 857 
       
DP363 Västra Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående plan 
 Försäljningsinkomster  0 0 0 0 
 Investeringsbidrag  0 0 0 0 
 Anläggningstillgångar   0 0 -300 000 0 
 Omsättningstillgångar  0 0 0 0 
 Medfinansieringsavtal   0 0 0 0 
 Summa nettoexploatering 0 0 -300 000 0 
       
 Övriga resttomter-FAS försäljning     
 Försäljningsinkomster  451 850 597 960 344 400 30 043 260 
 Omsättningstillgångar   0 0 0 -1 915 691 
 Summa nettoexploatering 451 850 597 960 344 400 28 127 569 
       
Översikt investering på 
omsättningstillgång -500 000 -500 000 -500 000 -3 500 000 
       
       
 TOTALSUMMA INKOMSTER 21 099 250 4 195 665 1 329 000 282 996 984 
 TOTALSUMMA UTGIFTER -5 900 000 -23 100 000 -31 450 000 -290 857 311 
 SUMMA ÅRLIG NETTOEXPLOATERING 15 199 250 -18 904 335 -30 121 000 -7 860 327 
 
Tabell 21: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium  
2022-10-13  

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 

 
 
 
§ 2 
 
Kommunrevisorernas budgetäskande  
 
Beslut  
Kommunfullmäktiges presidium beslutar  
 
att tillstyrka kommunrevisorernas budgetäskande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har beslutat om ett budgetäskande för år 2023  
uppgående till 2 4520 000 kr, varav 1 875 000 kr avsätts för granskning.  
 
Kommunrevisionen skriver i sitt budgetäskande att det kan konstateras att 
arbetet med den kommunala revisionen ökar markant under senare år och  
kräver numer än mer av de som ingår i revisionen jämfört med hur det har 
varit tidigare. Tierps kommun avviker inte från denna utveckling.  
 
Den alltmer komplicerade verksamheten inom den kommunala sfären 
innebär att revisionens roll behöver förstärkas och ges möjligheter för att 
tillmötesgå behovet av kunskapsinhämtande, utredningar och analysarbete, 
fördjupade granskningar för att kunna följa de regler som gäller för att 
kunna fullgöra sin uppgift och sitt arbete enligt god redovisningssed.  
 
Under 2022 har restriktionerna i anledning av rådande coronapandemi 
successivt lättats och gjort det möjligt att införskaffa de kunskaper som 
erfordras för att utföra revisionsverksamheten på sätt som kommer till 
uttryck i bland annat kommentarerna till kommunallagen 12 kap. 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunrevisorernas budgetäskande 
 
Beslutet skickas till  

• Kommunrevisorerna 
• Kommunfullmäktige 
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§ 265 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022 
 
Beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 april till 30 juni 2022, kvartal 2, 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 avbrott i verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen 
till att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte 
medverkat till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
04-01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på 
personal i verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny 
boendestödjare har annat boendestöd erbjudits men den enskilde 
har tackat nej och erhåller stöd av närstående tills det finns 
boendestödjare på plats. 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn och ungdom 

 
2022-10-12  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av 
ej verkställda beslut som görs till IVO. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-03 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Utskottet BoU Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 
2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 april till 30 juni 2022, kvartal 2, 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 avbrott i 
verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen 
till att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte 
medverkat till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
04-01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på 
personal i verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny 
boendestödjare har annat boendestöd erbjudits men den enskilde 
har tackat nej och erhåller stöd av närstående tills det finns 
boendestödjare på plats. 
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 77 
Dnr KS/2022:315 

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten har rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det 
inte finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov 
och önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en 
ledig plats. 
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Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
stödet. Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det 
är svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens 
som uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en 
lämplig utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
erbjuden plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål 
om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan 
att ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är 
beviljat för ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-
11. Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 
2023-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att 
flytta till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på 
specifikt boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske. 
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan 
inflytt kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde 
själv har valt att avsäga sig insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till 
IVO av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-10-04 KS/2022:315
  

  
   
  
    

 

Utskottet AoO Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 
2022 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har rapporterats 
som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av besluten har 
rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det inte 
finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov och 
önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
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om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 
plats. 

- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till stödet. 
Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det är 
svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens som 
uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en lämplig 
utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till 
erbjuden plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål 
om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan 
att ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är beviljat 
för ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 
2023-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att 
flytta till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på specifikt 
boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde 
ske. 
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i 
det boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan 
inflytt kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde 
själv har valt att avsäga sig insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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