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KALLELSE 

Till ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Tisdag 26 april 2022 kl. 13:00 
Plats: Stora och lilla A-salen 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1 Upprop 

2 Val av justerare, Jonas Nyberg kl. 08:00 
den 28/4 

3 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66 

4 Information från kommunpolisen och 
säkerhetssamordnare 

KS/2022:67 

5 Information avseende ekonomiskt 
resultat januari-mars 

KS/2022:67 

6 Internkontroll - Redovisning av 
delegationsbeslut 

KS/2022:77 

7 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:77 

8 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 

KS/2022:73 

9 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 

KS/2022:64 

10 Yttrande – omprövning för moderna 
miljövillkor för Ullfors vattenkraftverk, 
Tämnarån 

EDP 2022-
364 

11 Yttrande på förslag till avfallsplan för 
Uppsala kommun 

KS/2022:268 
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12 Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:282 

13 Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) i Tierps kommun 

KS/2022:296 

14 Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och 
sjukvård 

KS/2022:297 

15 SEKRETESS - Nedläggning av 
faderskap 

KS/2022:328 

16 SEKRETESS - Nedläggning av 
faderskap 

KS/2022:328 

17 Svar på remiss - Program för 
räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka Dnr:452-941-2022 

KS/2022:196 

18 Remiss - Upphävande av Länsstyrelsens 
i Uppsala län lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps 
kommun 

KS/2022:224 

19 Remiss av kompletterande promemoria 
till betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 202049) - 
förslag till förordningsändringar del 2, 
Dnr UD2022/02424 

KS/2022:226, 
KS/2021:994 

20 Kvalitetsberättelse individ- och 
familjeomsorg 2021 

KS/2022:220 

21 Tecknande av avtal för 
varningsanläggningar 

KS/2022:280 

22 Ändring av lokalisering - 
Överenskommelse om 
fastighetsreglering, markbyte Tierp 2:1 
och Tierp 5:1 

EDP 2021-
1072 

23 Ombudgetering av investeringsanslag KS/2022:343 

24 Fördelning av verksamhetsövergripande 
ramförändringar 2022 

KS/2022:48 
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25 Godkännande av entledigande och val av 
ny ersättare i pensionärsrådet 

KS/2022:114 

26 (KF) Regel för hemsändningsbidrag KS/2022:301 

27 (KF) Revidering av bolagsordning 
Tierps Energi & Miljö AB 

KS/2022:325 

Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  

Sara Sjödal Maria Ekstrand 
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

2022-03-30 KS/2022:66

Godkännande av föredragningslistan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information  
Datum Diarienummer

2022-04-13 KS/2022:67

Information från kommunpolisen och säkerhetssamordnare  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunpolisen och säkerhetssamordnare informerar om den aktuella 
lägesbilden i Tierp och arbetet med medborgarlöftet.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information  
Datum Diarienummer

2022-04-11 KS/2022:67

Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef, Veikko Niemi, informerar om verksamheternas ekonomiska 
resultat för perioden januari till mars 2022. Endast en siffermässig 
presentation görs då verksamheternas analys inte är klar. 

Enligt Riktlinje för ekonomisk styrning är den ekonomiska ramen styrande 
för verksamheterna och får inte överskridas. Om en verksamhet redovisar 
underskott i någon bokslutsprognos ska en åtgärdsplan upprättas som via 
behandling i berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen 
som fattar beslut om eventuella budgetjusteringar. 

Verksamheter som prognostiserar negativ årsprognos kommer att redovisa 
åtgärdsplan enligt riktlinjen för ekonomisk styrning.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

I tjänsten 

Veikko Niemi 
Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-04-08 KS/2022:77

Internkontroll - Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två 
delegationsbeslut från delegationspärmen. 

Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på kommunstyrelsens sammanträde. 
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 förståelse för 
ärendets handläggning och för att kommunstyrelsen ska kunna 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 22 
mars 2022: 

 Handlings id 2022.727, Vård och omsorg insatser enligt SoL, 2022-
01-01 – 2022-01-31.

 Handlings id 2022.889, Skolskjuts, 2022-02-01 – 2022-03-08

I tjänsten 

Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-04-04 KS/2022:77

Redovisning av delegationsbeslut - April 2022 

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 2022:1447 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:1443 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:1441 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 

Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:1440 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 

Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:1444 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 

Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:1346 Period: Lista 3 

Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:1446 Period: 2022-03-09 – 2022-04-11 

Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:1445 Period: 2022-03-07 – 2022-04-11 
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Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:1553 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 

Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:1551 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 

Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:1552 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 

Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:1550 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 

Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:1577 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
26 april 2022, lista 4. 

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 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-03-30 KS/2022:73

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i 
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens 
diarieföringssystem.  

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Beslutsmotivering 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför

kommunstyrelsens senast sammanträde



1 (1) 

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-04-11 KS/2022:64

Återrapportering av organiserade företagsbesök 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 

Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär 
som fylls i.  

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion 
från kommunen skall delta. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök

I tjänsten 

Maria Wirström 
Administrativ assistent  
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-04-05 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 36
Dnr 
EDP 2022-364 

Yttrande – omprövning för moderna miljövillkor för Ullfors 
vattenkraftverk, Tämnarån 

Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

att anta yttrandet och skicka det till Mark- och miljödomstolen. 

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  

att ge fullmakt till kommunekolog Taija Lindfors att föra kommunens talan i 
rubricerat mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Nilsson Kraft AB har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för 
Ullfors vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 
Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 
senast 1 februari 2022. 

Mark- och miljödomstolen har givit kommunen möjlighet att lämna 
synpunkter på inlämnad ansökan, miljöbedömning och teknisk beskrivning. 
Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för både upp- och 
nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage föreslås anordnas 
genom en slitsränna och nedströmspassage genom ett låglutande fingaller 
som leder till en fiskavledare. Vid anläggningsarbetena behöver vattennivån 
i dammen vid Ullfors sänkas med 2 m, vilket påverkar kommunens badplats 
samt kanotleden i ån. Det behöver säkerställas att utformningen av 
fiskpassagerna fungerar för de fiskarter som kan förväntas i Tämnarån. 
Utformningen av anläggningarna kan även påverka den skyddade 
kulturmiljön i Ullfors. 

Kommunekologen har vid de flesta tidigare mål som rör vattenverksamhet 
som prövats i Mark- och miljödomstolen haft fullmakt att föra kommunens 
talan, då kommunekologen är den tjänsteperson som har den mest 
omfattande sakkunskapen i dessa mål.  



PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-04-05 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på kort sikt påverkas negativt under 
anläggningstiden, då badmöjligheter vid Ullforsbadet påverkas under en del 
av sommarsäsongen. Långsiktigt blir dock påverkan endast positiv, i 
synnerhet för barn och unga som växer upp i våra orter längs Tämnarån, 
eftersom åtgärderna möjliggör en hållbar energiproduktion och fungerande 
ekosystem med fria vandringsmöjligheter för fisk.  

Mål och uppdrag 
Anläggande av fiskvandringsmöjlighet förbi Ullfors kraftverk bidrar till att 
uppnå de globala och lokala Agenda 2030 målen ”mål 6 Rent vatten och 
sanitet” samt ”mål 14 Hav och marina resurser”. Åtgärderna bidrar också till 
uppfyllandet av kommunens hållbarhetslöften för biologisk mångfald. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande
 Samrådshandlingar

Beslutet skickas till 
 Medborgarkansliet för vidare expediering till Mark- och

miljödomstolen via e-post till mmd.nacka.avdelning3@dom.se
senast 2022-04-07. Ange målnr M 611-22.

mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  
Datum Diarienummer

2022-03-25 TK-2022-364

Yttrande - omprövning för moderna miljövillkor för Ullfors 
vattenkraftverk, Tämnarån, Uppsala län, M 611-22 

Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

att anta yttrandet och skicka det till Mark- och miljödomstolen. 

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  

att ge fullmakt till kommunekolog Taija Lindfors att föra kommunens talan 
i rubricerat mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Nilsson Kraft AB har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för 
Ullfors vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 
Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 
senast 1 februari 2022. 

Mark- och miljödomstolen har givit kommunen möjlighet att lämna 
synpunkter på inlämnad ansökan, miljöbedömning och teknisk 
beskrivning. Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för 
både upp- och nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage 
föreslås anordnas genom en slitsränna och nedströmspassage genom ett 
låglutande fingaller som leder till en fiskavledare. Vid anläggningsarbetena 
behöver vattennivån i dammen vid Ullfors sänkas med 2 m, vilket påverkar 
kommunens badplats samt kanotleden i ån. Det behöver säkerställas att 
utformningen av fiskpassagerna fungerar för de fiskarter som kan förväntas 
i Tämnarån. Utformningen av anläggningarna kan även påverka den 
skyddade kulturmiljön i Ullfors. 

Kommunekologen har vid de flesta tidigare mål som rör vattenverksamhet 
som prövats i Mark- och miljödomstolen haft fullmakt att föra kommunens 
talan, då kommunekologen är den tjänsteperson som har den mest 
omfattande sakkunskapen i dessa mål.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på kort sikt påverkas negativt under 
anläggningstiden, då badmöjligheter vid Ullforsbadet påverkas under en 
del av sommarsäsongen. Långsiktigt blir dock påverkan endast positiv, i 
synnerhet för barn och unga som växer upp i våra orter längs Tämnarån, 
eftersom åtgärderna möjliggör en hållbar energiproduktion och fungerande 
ekosystem med fria vandringsmöjligheter för fisk.  

Mål och uppdrag 
Anläggande av fiskvandringsmöjlighet förbi Ullfors kraftverk bidrar till att 
uppnå de globala och lokala Agenda 2030 målen ”mål 6 Rent vatten och 
sanitet” samt ”mål 14 Hav och marina resurser”. Åtgärderna bidrar också 
till uppfyllandet av kommunens hållbarhetslöften för biologisk mångfald. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande
 Samrådshandlingar

Beslutet skickas till 
 Medborgarkansliet för vidare expediering till Mark- och

miljödomstolen via e-post till mmd.nacka.avdelning3@dom.se
senast 2022-04-07. Ange målnr M 611-22.

I tjänsten 

Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet 

mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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Dokumentnamn 

Yttrande     Datum Diarienummer 

2022-03-25 TK-2022-364 
  

  
   
  
    

 
 
Yttrande – omprövning för moderna miljövillkor för Ullfors 
vattenkraftverk, Tämnarån, Uppsala län, M 611-22 
 
Nilsson kraft AB har för Ullfors vattenkraftverk ansökt om omprövning för 
moderna miljövillkor i enlighet med den nationella planen (NAP). 
Kommunen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan, 
miljöbedömning och teknisk beskrivning. 
 
Kommunen vill först och främst framföra att det är oerhört glädjande att 
fiskvandring nu ska möjliggöras i både upp- och nedströms riktning förbi 
kraftverket i Ullfors. En del förtydliganden och djupare beskrivningar 
behövs dock för att få en klarare bild av funktionalitet och eventuell 
påverkan på närmiljön. 
 
Strandmiljö 
Det bör beskrivas utförligare hur strandmiljön ser ut, samt hur den kommer 
att förändras, vad som behöver tas bort för att göra plats för slitsrännan. 
Det behöver också beskrivas vilka andra utformningar, placeringar och 
alternativ som har utretts. 
 
Det nämns att träd ska avverkas. Det bör beskrivas närmare om det rör sig 
om grova eller särskilt skyddsvärda träd samt om avvägningar och 
justeringar har gjorts för att spara mer värdefulla träd och minimera 
påverkan på strandmiljön. Fotografier hade kunnat göra bilden tydligare. 
Avverkning av träd i slänter kan medföra att slänterna blir mer instabila 
och att risken för skred och ras ökar. Vid återställande av markytor invid 
vattendraget behöver risken för ursköljning av påfört material till 
vattenmiljön beaktas.  
 
Flöden och utformning av slitsrännan 
Beskrivningen av flöden bör utvecklas. Hur flöden fördelas mellan olika 
delar, vid olika flöden i ån. En tydligare skiss över och beskrivning av 
anläggningens olika delar, inklusive den nämnda torrfåran, vore önskvärt 
för att underlätta förståelsen. En tydligare skiss även på utformningen av 
både grind med avledare och flyktöppningar, samt av slitsrännan, hade 
underlättat bedömningen av funktionen. 
 
Ansökan bör kompletteras med resonemang kring hur man säkerställer att 
slitsrännan även kommer att fungera för svagsimmande arter. Lutningen på 
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7 % kombinerat med nivåskillnaden 15 cm kan vara alltför tuff för 
svagsimmande arter.  
 
Enligt rekommendationer bör placeringen av ingången till en 
uppströmspassage ske så nära huvudströmmen eller så nära turbinutlopp 
som möjligt, men områden med kraftig turbulens bör undvikas. Det bör 
beskrivas närmare hur anlockningen till ingången av rännan kommer att 
fungera vid olika flöden samt om det kan uppstå för mycket turbulens för 
att fiskarna ska hitta in. Där rännan gör tvära svängar bör räta vinklar 
rundas för att minska risken för vertikala strömmar som lockar fisken att 
hoppa ur rännan.  
 
Det bör också beskrivas av vilken anledning man avser ha slitsrännan 
avstängd mellan 1 november och 31 mars. Vissa fiskarter har behov av att 
kunna vandra under denna period, det bör beskrivas varför detta inte har 
betydelse i Tämnarån. Längden på bassängerna begränsar storleken på fisk 
som kan vandra i rännan till en längd under 70 cm, så de stora gäddorna 
kommer inte att kunna passera. Miljöbedömningen kan gärna kompletteras 
med resonemang om hur avvägningen kring bassäng- och fiskstorlek 
gjorts. 
 
Kulturmiljö, områdesbestämmelser, PBL 
För platsen gäller kommunens områdesbestämmelser som anger att hela 
området utgör sådan kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde som 
avses i 8 kap 13 § PBL (tidigare 3 kap 12 § ÄPBL). 
 
Något krav på bygglov, anmälan eller marklov för åtgärden finns inte. Det 
finns alltid möjlighet att söka frivilligt lov för att få ett beslut från 
kommunen om åtgärden uppfyller kraven enligt PBL. Annars vilar hela 
ansvaret på byggherren att alla krav enligt lag, förordning och regler 
efterlevs.  
Oavsett så måste utformningen anpassas till den kulturhistoriska miljön 
som är skyddad enligt PBL som handhas av kommunen. Om kommunen 
bedömer att åtgärden inte uppfyller kraven enligt PBL så kan den bli 
föremål för tillsyn enligt PBL i efterhand, med de följder det kan innebära. 
 
Det nämns inget om det kommer att vidtagas åtgärder på 
kraftverksbyggnaden, men som upplysning kan nämnas att den är belagd 
med skyddsbestämmelse q1 rivningsförbud och således en särskilt 
värdefull byggnad som det krävs anmälan enligt PBL även för vanligt 
underhåll. Så om något ska göras med byggnaden i detta projekt så krävs 
minst anmälan enligt PBL till kommunen. 
 
Rännan riskerar även att skymma byggnaden och kan eventuellt utgöra en 
förvanskning av byggnaden eller bebyggelseområdet. Detta är dock 
mycket svårt att avgöra då det inte finns något som visar utformningen.  
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Miljö 
Som konstaterats så finns stor risk för föroreningar. Områdena där 
grävarbeten ska utföras behöver provtas och massorna hanteras på korrekt 
sätt. Kommunens miljökontor ser fram emot kontakt angående detta. 
 
Friluftsliv 
Vid dammen i Ullfors ligger ett av kommunens nio naturbad. Det är ett 
litet men mycket populärt bad i Tämnarån. Kommunen arrenderar mark av 
Nilsson kraft och Bergvik skog för badet, och har i sin tur ett avtal med 
Ullfors IK som har tillsyn av badet. Bryggor och säkerhetsutrustning 
ansvarar kommunen för, liksom för provtagning av vattenkvalitén som sker 
tre gånger under sommaren. 
 
Badet är också en station i kanotleden, som sträcker sig från sjön 
Tämnaren till havet i Karlholm. Upplandsstiftelsen, kommunen och ett 
antal föreningar ansvarar för skötsel och drift av kanotleden. 
 
Det behöver beskrivas vilken påverkan på bad och kanotled som kan 
förväntas under anläggningstiden. Kommunen önskar bli kontaktade i god 
tid innan arbeten påbörjas så att inblandade parter kan informeras och så att 
vi även kan informera besökare om avstängningar, vattennivåer mm. 
 
Arbetstid, handläggning mm 
Kommunen instämmer i sökandens bedömning om att åtgärderna vid 
Ullfors och Husby kvarn bör genomföras synkroniserat. Arbetstiden bör 
därför medge ett tidsspann där detta möjliggörs. Kommunen motsätter sig 
heller inte en gemensam huvudförhandling för båda ansökningarna.   
 
I ärendets handläggning har följande tjänstemän deltagit: 
 
Taija Lindfors, kommunekolog 
Kent Bingström, bygglovhandläggare och kulturmiljöansvarig 
Wiltrud Neumann, miljö- och hälsoskyddsinspektör samt 
Gunilla Ström, enhetschef fritid, bad och friluftsliv 
 
 
 
Taija Lindfors 
Kommunekolog 
Planering och myndighet 
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Utskottet samhällsbyggnad 
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§ 37 
Dnr KS/2022:268 
 
Yttrande på förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrandet och skicka det till Uppsala kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan inte 
komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remiss av förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-18 KS/2022:987
  

  
   
  
    

 
Yttrande på förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Uppsala kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan 
inte komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remiss av förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun 
 

 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
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Medborgarservice Handläggare 
Miljö- och hälsoskydd 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-21 80 00  Fax: 0293-129 69 
 

Henrik Jokijärvi 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Telefon: 0293-21 82 59 
E-post: Henrik.jokijarvi@tierp.se 

Dokumentnamn 

Yttrande       

Datum Diarienummer 
 2022-03-18 KS.2022.987 

 Adress 

 Kommunstyrelsen      

 

 

Yttrande på förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 
 
 
Tierps kommun vill tacka för inbjudan till samråd kring förslag till 
avfallsplan för Uppsala kommun.  
 
Tierps kommun anser att avfallsplanen verkar väl genomarbetad och har 
ingen att erinra.  
 
I övrigt önskar Tierps kommun lycka till i det fortsatta arbetet med 
avfallsplanen.  
 
 
 
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Remiss av förslag till avfallsplan för 
Uppsala kommun 
Hej, 

Bifogat detta missiv finner ni ett förslag till avfallsplan för Uppsala kommun. Ni bereds 

härmed möjlighet att yttra er över dessa och vi ber er att inkomma med eventuella 
synpunkter senast den 1 maj 2022.  

Synpunkter skickas med e-post till kommunledningskontoret@uppsala.se. Märk ert 

svar med diarienumret (KSN-2022-00528). 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling 

Ordförande 

Datum: Diarienummer: 

2022-03-11 KSN-2022-00528 

  
Handläggare:  

Elin Belleza, Mia Carlevi, Anton Berg 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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Handlingsplan för Avfallsplan 

Datum: Diarienummer: 
Aktiverande styrdokument 2022-02-09 KSN-2022-00528

Beslutsfattare:  
Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig: 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
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Inledning 
Programmet Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall syftar till att 
minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt 
minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanen har satt människan i 
centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. 

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i 
Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar 
kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. 

Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av 
målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. 

Syfte 
Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att nå ett 
cirkulärt Uppsala utan avfall, där prylar och material används och cirkulerar så länge 
som möjligt innan de kasseras. Handlingsplanen förtydligar nämnders och 
bolagsstyrelsers ansvar och roller för programmets måluppfyllelse i relation till deras 
uppdrag och ägardirektiv.  

Fokus i handlingsplanen ligger på åtgärder som tydliggör ambitionsnivån och visar på 
nödvändiga förändringar. Åtgärderna underlättar för nämnder och bolagsstyrelser att 
identifiera sina ansvarsområden när det gäller förebyggande och hantering av avfall 
och integrera det i sin verksamhets-/affärsplanering. På så sätt har handlingsplanen en 
tydlig styrande effekt och är en förutsättning för måluppfyllelse. 

Omfattning 
Handlingsplanen riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Uppsala 
kommun, då hela kommunkoncernen behöver vara delaktig i genomförandet av 
åtgärder för att uppfylla målen i avfallsplanen.  

Avfallsplanen och den tillhörande handlingsplanen har stämts av mot andra planer, 
program och styrmedel samt olika verksamheter inom kommunen. Mål och åtgärder i 
avfallsplanens handlingsplan är i vissa fall anpassade för att komplettera men inte 
överlappa mål i exempelvis miljö- och klimatprogrammet, för att undvika 
dubbelstyrning. Åtgärder med koppling till den fysiska planeringen kommer i viss mån 
att arbetas in i kommunens nya översiktsplan som väntas börja gälla 2024. 

Handlingsplanen tar inte upp arbete som redan sker inom de verksamheternas 
grunduppdrag och som kommer att fortsätta. Det gäller till exempel åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön för den personal som hanterar avfall, 
kommunikationskampanjer, digitalisering, ökad tillgänglighet för människor med olika 
förutsättningar och behov, effektivisering av avfallstransporter, utveckling av 
återvinningscentraler med mera.  

Indikatorerna i handlingsplanen har i flera fall målvärden till både 2025 och 2030 för att 
följa andra målår i omvärlden. De flesta åtgärder i handlingsplanen ska vara 
genomförda senast 2026, då såväl program som handlingsplan enligt 
avfallsförordningen ska ses över och vid behov uppdateras. 
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Ansvar, genomförande och spridning 
Ansvarig för programmet Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall är 
Uppsala Vatten och Avfall AB. Bolaget leder arbetet med att implementera 
handlingsplanen i kommunens verksamheter och ansvarar för att programmet i sin 
helhet blir genomfört. För att nå målen i programmet och få ett lyckat genomförande 
krävs samarbete mellan kommunorganisationens olika delar.  

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar också för att sprida avfallsplanen till 
allmänheten, civilsamhället och näringslivet.  

Målens åtgärder, indikatorer samt ansvariga 
Nedan beskrivs åtgärder som pekats ut som särskilt viktiga att genomföra för att nå 
målen i avfallsplanen. Här anges även samordnare och delansvariga för respektive 
åtgärd, samt det år då åtgärden ska vara genomförd eller om åtgärden är ett 
kontinuerligt arbete, vilket anges som ”årligen”. Angivet årtal för genomförande av 
avfallsplanen betyder att åtgärden senast ska vara genomförd 31 december. 

Samordnare för respektive åtgärd ansvarar för att åtgärden budgeteras för och 
planeras in i verksamheten på lämpligt sätt i förhållande till relaterade åtgärder och 
verksamheten i övrigt, samt att åtgärden genomförs och rapporteras för uppföljning i 
enlighet med vad som anges i handlingsplanen. Samordnares roll kan även vara att 
samordna flera olika aktörer eller verksamheters arbete för att genomföra åtgärden. 

För finansiering av åtgärderna, se dels kapitlet Ansvar för avfallsfrågor i bilaga 3, 
Nulägesbeskrivning, dels kapitlen Mål och budget samt Avfallstaxa i bilaga 1, 
Styrmedel. 

Delansvariga för en åtgärd förväntas bidra till genomförandet utifrån sin egen 
verksamhet och behöver därmed budgetera och planera för respektive åtgärd. Även 
rapportering för uppföljning ingår i delansvaret. 

Efter tabellen med åtgärder för respektive utvecklingsområde listas de indikatorer som 
används för att följa upp måluppfyllelsen. Indikatorerna beräknas enligt Uppsala 
Vattens mallar och instruktioner.  

Uppföljning av programmet och handlingsplanen beskrivs närmare i separat avsnitt 
nedan. 

Utvecklingsområde 1: Förebyggande och återanvändning 
Avfallsmängderna ska minska och återanvändningen ska öka 

 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
1.1 Inspirera kommunens 

verksamheter till att 
genomföra 
avfallsförebyggande 
aktiviteter genom att 
kommunicera goda 
exempel 

Uppsala Vatten - 2024 
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 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
1.2 Ställa krav i relevanta 

upphandlingar som bidrar 
till en förflyttning uppåt i 
avfallstrappan 

Kommunstyrelsen Alla nämnder och 
styrelser 

2024 

1.3 Skapa förutsättningar för 
kommunens 
verksamheter att 
återanvända möbler och 
produkter 

Kommunstyrelsen - 2024 

1.4 Säkerställa en hållbar 
hantering av kommunens 
telefoni- och IT-utrustning 
med fokus på reparation, 
uppgradering, 
återanvändning och 
återvinning 

Kommunstyrelsen - 2024 

1.5 Optimera 
måltidsproduktionen för 
att minska matsvinn i 
kommunens egna kök 

Kommunstyrelsen - 2025 

1.6 Ta fram planer för arbetet 
för minskat matsvinn i 
kommunala förskolor och 
skolor, där åtgärder 
utöver det ordinarie 
arbetet behövs 

Utbildnings-
nämnden 

- 2025 

1.7 Mäta och redovisa 
matsvinnet i förskolor och 
skolor 

- Kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden 

Årligen 

1.8 Utveckla samarbetet 
mellan återbruksaktörer 
och Uppsala Vatten 

Uppsala Vatten - 2026 

1.9 Utveckla systemen för 
mottagning och 
avsättning av 
återbruksmaterial som 
prylar, möbler, textilier, 
bygg- och rivningsmaterial 
som kommer in via 
återvinningscentralerna 

Uppsala Vatten Arbetsmarknads-
nämnden 

2026 

1.10 Utreda hur multihubbar1 
kan användas för 
cirkularitet genom att 
utgöra en plattform för 
att exempelvis dela, låna, 
reparera, hyra, byta och 
återanvända prylar samt 
återvinna material 

Kommunstyrelsen  Gatu-och samhällsmiljö-
nämnden, Uppsala 
Vatten 

2026 

 
1 I multihubbar finns möjlighet att samlokalisera en rad funktioner som inte behöver finnas inom varje 
enskild fastighet eller kvarter. Exempel på funktioner som kan rymmas i en multihubb: parkering, 
cykelverkstad, mottagning av material för återbruk/återvinning, lokal för delningstjänster och reparationer. 
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 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
1.11 Öka kunskap och skapa 

förutsättningar för 
boende hos det 
kommunala 
bostadsbolaget för att 
förebygga avfall och att 
dela och återanvända 
produkter och material 

Uppsalahem - 2026 

1.12 Medverka till att etablera 
en lokal marknadsplats för 
återbruk av byggmaterial i 
industriell skala 

Kommunstyrelsen Plan- och byggnads-
nämnden 

2026 

1.13 Prioritera och ställa krav 
på bevarande och 
återbruk av material i 
projektering och 
upphandling av 
byggnation, 
ombyggnation och 
anläggning 

- 
 
 

Kommunstyrelsen, 
gatu-och samhällsmiljö-
nämnden, Uppsalahem, 
Uppsala arenor och 
fastigheter, 
Skolfastigheter 

2025 

1.14 Ställa krav på att 
minimera spillmaterial vid 
upphandling av 
byggnation och 
ombyggnation 

- 
 
 

Kommunstyrelsen, 
gatu- och 
samhällsmiljönämnden, 
Uppsalahem, Uppsala 
arenor och fastigheter, 
Skolfastigheter 

2024 

1.15 Ställa krav på inventering 
av byggprodukter som 
kan återanvändas2 och 
återanvändning vid 
upphandling av 
rivningsentreprenader 

- 
 

Kommunstyrelsen, 
Uppsalahem, Uppsala 
arenor och fastigheter, 
Skolfastigheter 

2025 

1.16 Ställa krav på redovisning 
av avfallshanteringen vid 
bygg- och rivningslov med 
särskilt fokus på farligt 
avfall, materialåtervinning 
och återanvändning av 
byggmaterial 

Plan- och 
byggnadsnämnden  
 

- 
 

2023 

1.17 Utreda hur ett 
masslogistikcenter skulle 
kunna fungera i sydöstra 
stadsdelarna 

Gatu-och 
samhällsmiljö-
nämnden 

- 
 

2023 

 

 
2 Inventeringen av byggprodukter för återanvändning är ett lagkrav enligt PBL 2010:900 
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Indikatorer 
Mängd avfall3, kilogram per person4 och år. 
Målvärde: Nedåtgående trend.  
Utgångsvärde: 399 kilogram per person och år 2020. 
Mängd mat- och restavfall, kilogram per person4 och år. 
Målvärde: 25 procent mindre mat- och restavfall per person 2025 jämfört med 20155. 
Därefter nedåtgående trend. (Avfall Sveriges 25/25-mål) 
Utgångsvärde: 206 kilogram per person och år 2015. 
Mängd matsvinn från hushåll, kilogram per person6 och år. 
Målvärde: 20 procent mindre matsvinn i matavfallet och restavfallet 2025 jämfört med 
2018. (baserat på Sveriges etappmål för matsvinn) 
50 procent mindre matsvinn i mat- och restavfallet 2030 jämfört med 2018.  
Utgångsvärde 22 kilogram per person och år 2018. 
Mängd matsvinn från kommunal pedagogisk verksamhet, gram per portion. 
Målvärde: 20 procent mindre matsvinn i kommunal pedagogisk verksamhet 2025 
jämfört med 2020. (baserat på Sveriges etappmål för matsvinn) 
Utgångsvärde: 66 gram per portion 2020. 
Mängd material och produkter som återanvänds, ton per år. 
Målvärde: Fyra procent av grovavfallet som inkommer till återvinningscentralerna 
återanvänds 2025. 
Utgångsvärde: 3 procent av grovavfallet återanvändes 2020.  

Utvecklingsområde 2: Materialåtervinning 
Materialåtervinningen ska öka 

 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
2.1 Revidera miljöstyrande 

taxa för att uppmuntra till 
ökad utsortering av 
matavfall till behandling 
där energi och 
näringsämnen tas till vara 

Uppsala Vatten - 
 

2024 

2.2 Arbeta för fastighetsnära 
insamling av förpackningar 
och returpapper från 
småhus 

Uppsala Vatten - 
 

2024 

2.3 Utveckla riktlinjer för 
insamlingssystem med 
bättre sorteringsgrad och 
bättre resursutnyttjande i 
nya och befintliga 
stadsdelar 

Uppsala Vatten - 
 

2025 

 
3 Mängd mat- och restavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt farligt avfall (inkl. elavfall och 
batterier) i kilogram delas med personantal. 
4 Invånarantalet justeras med fritidshusboende, gästnätter och in-/utpendling till arbete omräknat till 
personer för att på ett mer rättvisande sätt ska spegla verkliga avfallsmängderna per person. 
5 Branschorganisationen Avfall Sveriges s.k. 25/25-mål som många kommuner, däribland Uppsala, har 
anslutit sig till. 
6 Personantalet beräknas utifrån genomsnittligt antal personer som bor i villa respektive lägenhet enligt 
SCB. 
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 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
2.4 Ta hänsyn till fysisk plats 

för källsortering i program, 
detaljplaner och bygglov 

Plan- och 
byggnads-
nämnden  

Uppsala Vatten 2023 

2.5 Utreda olika möjligheter 
att materialåtervinna 
vintergrus, ett samarbete 
mellan kommunala 
förvaltningar och bolag 

Gatu- och 
samhällsmiljönäm
nden 

- 
 

2025 

2.6 Aktivt arbeta för att 
avsätta material högre upp 
i avfallstrappan 
på återvinningscentralerna 
och på Hovgården 

Uppsala Vatten - 
 

Årligen 

2.7 Samarbeta med lärosäten 
och andra aktörer inom 
forskning och utveckling 
för att bidra till 
att resurshanteringen 
flyttar uppåt i 
avfallstrappan 

Uppsala Vatten - 
 

2024 

2.8 Säkerställa 
källsorteringsmöjligheter i 
kommunala verksamheter 
genom exempelvis 
information, behållare för 
olika fraktioner, uppmärkta 
kärl och rätt 
dimensionerade 
avfallsutrymmen 

- 
 

Alla nämnder och 
bolagsstyrelser 

2023 

2.9 Skapa rutin för att ställa 
krav på att upphandlade 
bygg- och rivnings-
entreprenörer redovisar 
hur de ska sortera och 
återvinna material enligt 
gällande lagstiftning 

 - 
 

Kommunstyrelsen, 
gatu- och samhälls-
miljönämnden, 
Uppsalahem, 
Skolfastigheter, 
Uppsala arenor och 
fastigheter 

2025 

2.10 Bedriva tillsyn över bygg- 
och rivningsavfall, 
matavfall och avfall som 
faller under producent-
ansvaret. 

Miljö- och 
hälsoskydds-
nämnden 

- 
 

2026 

2.11 Föra dialog kring 
resurshushållning och 
cirkularitet vid tillsyn av 
avfall 

Miljö- och 
hälsoskydds-
nämnden 

- 
 

2026 
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Indikatorer 
Andelen avfall som materialåtervinns och förbereds7 för återanvändning, procent8. 
Målvärde: 55 procent till år 2025 och 60 procent till år 2030. (baserat på Sveriges 
etappmål om materialåtervinning) 
Utgångsvärde: 36 procent 2020. 
Andelen bygg- och rivningsavfall till Hovgårdens avfallsanläggning som 
materialåtervinns och förbereds för återanvändning9, procent. 
Målvärde: Ökande trend jämfört med 2022. 
Utgångsvärde: Värde enligt beräkning 2022. 
Andel utsortering och biologisk behandling av matavfall10, procent. 
Målvärde: 75 procent till 2023, samt att bibehålla 75 procent även efter 2023. (baserat 
på Sveriges etappmål om matavfall) 
Utgångsvärde: 39 procent 2020. 

 

Utvecklingsområde 3: Miljö och klimat 
Avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska 

 
7 Med förbereds för återanvändning avses mottagna mängder vid ÅVC som återbruksaktör tar med från ÅVC 
för försäljning. Förberedelse för återanvändning är en liten del av mängden, den stora mängden avser 
materialåtervinning. 
8 Med formuleringen avses andelen kommunalt avfall som efter insamling antingen materialåtervinns eller 
förbereds för återanvändning. Med kommunalt avfall avses i detta fall kommunalt avfall inklusive biologiskt 
avfall men exklusive slam. 
9 Gäller icke farligt bygg- och rivningsavfall, exklusive jord och sten. Med formuleringen avses andelen 
inkommet bygg- och rivningsavfall till Hovgården som antingen materialåtervinns eller förbereds för 
återanvändning. När detta skrivs återanvänds inget av inkommet bygg- och rivningsavfall, men ambitionen 
är att det kan göras i framtiden. Indikatorn kopplar till etappmålet om ökad resurshushållning i 
byggsektorn, där insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 procent årligen till 2025. 
10 Andel matavfall som sorteras ut och går till biologisk behandling där växtnäring och biogas tas till vara. 
Kompostering ingår ej. 

 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
3.1 Utöka insamlingen av 

hushållens farliga avfall 
Uppsala Vatten -  2025 

3.2 Ta fram och tillgängliggöra 
informationsmaterial om 
hur företag kan hantera 
små mängder farligt avfall 

Miljö- och 
hälsoskydds-
nämnden 

-  2023 

3.3 Genomföra aktiviteter för 
att minska 
nedskräpningen i Fyrisån 

Gatu- och 
samhällsmiljö-
nämnden 

-  Årligen 

3.4 Genomföra 
skräpmätningar i olika 
stadsdelar för att anpassa 
arbetet mot nedskräpning 

Gatu- och 
samhällsmiljö-
nämnden 

-  Årligen Rem
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11 För utvecklingsområdet Miljö och klimat finns indikatorer endast för området miljö, med fokus på 
nedskräpning och giftfri miljö. För klimat finns åtgärder angivna, men inga indikatorer, då området klimat 
finns behandlat i Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram. 

3.5 Öka andelen sorteringskärl 
och minska andelen 
brännbara kärl i offentlig 
miljö samt fortsatt 
optimering av 
avfallsbehållare i offentlig 
miljö för att minska 
nedskräpning 

Gatu- och 
samhällsmiljö-
nämnden 

-  2026 

3.6 Genomföra 
informationskampanj för 
att öka kunskapen om 
hantering av invasiva 
växtarter 

Uppsala Vatten Gatu- och 
samhällsmiljönämnden 

2024 

3.7 Utreda ett urval av 
nedlagda deponiers 
utsläpp av växthusgaser till 
luft 

Gatu- och 
samhällsmiljö-
nämnden 

-  2023 

3.8 Utredning av ansvar för 
deponier i riskklass 1 och 
2. Initiering och 
fortsättning av 
utredningar kring 
föroreningsspridning till 
vatten från minst fem 
deponier till 2026 

Miljö- och 
hälsoskydds-
nämnden 

Gatu- och 
samhällsmiljönämnden 

2026 

3.9 Utreda 
dagvattenhanteringen vid 
alla Uppsala Vattens 
avfallsanläggningar i syfte 
att minska utläckage av 
oönskade ämnen samt 
risker vid ökad nederbörd 

Uppsala Vatten -  2025 

Indikatorer11 
Antal skräpföremål per 10 m2. 
Målvärde: Minskning med 20 procent till år 2025 och därefter ingen ökning till år 2030. 
Utgångsvärde: Värde enligt mätning 2022. 
Farligt avfall i restavfallet, kilogram per hushåll per vecka. 
Målvärde: Noll kilogram per hushåll och vecka 2030. 
Utgångsvärde: Mängd farligt avfall och elektronik i restavfall från hushåll enligt 
plockanalyser av avfall från fem områden 2018 varierade mellan 0,008 och 0,036 
kilogram per hushåll per vecka. 
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Utvecklingsområde 4: Människan i centrum 
Det ska vara lätt att göra rätt 

 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
4.1 Arbeta aktivt för att 

identifiera och åtgärda 
brister i arbetsmiljö 
kopplat till insamlings-
arbetet av avfall 

Uppsala Vatten - 2024 

4.2 Genomföra strategiska 
målgruppsanpassade 
kommunikationsinsatser 
med syfte att förebygga 
avfall samt öka åter-
användning och käll-
sortering med särskilt 
fokus på bygg- och 
rivningsavfall, matsvinn 
och matavfall, textil, plast, 
elektronikavfall och farligt 
avfall samt öka kunskapen 
om farliga ämnen i varor 
och material.12 

Uppsala Vatten - 2026 

4.3 Utveckla informations-
material om förebyggande 
och hantering av avfall för 
evenemangsarrangörer 

Destination 
Uppsala 

- 2023 

4.4 Utveckla Uppsala Vattens 
skolinformation och 
studiebesöksverksamhet 
för att öka kunskapen och 
engagemanget kring 
avfallets roll i en cirkulär 
ekonomi 

Uppsala Vatten - 2026 

4.5 Anställa skolungdomar för 
feriejobb som 
hållbarhetsinformatörer 
med fokus på till exempel 
minskad nedskräpning, 
källsortering och 
avfallsminimering - ett 
samarbete mellan 
kommunala förvaltningar 
och bolag 

Gatu- och 
samhällsmiljö-
nämnden 

Uppsala Vatten och 
Avfall AB 

Årligen 

4.6 Utveckla hämtnings-
tjänster som främjar 
tillgänglighet och återbruk 
i stadsmiljö och på 
landsbygd, exempelvis i 

Uppsala Vatten - 2026 

 
12 Åtgärder som rör kommunikation innefattar aktiviteter som bidrar till beteendeförändring.  
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 Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 
samarbete med 
fastighetsägare 

4.7 Utveckla samarbetet med 
fastighetsägare för att 
skapa en välfungerande 
avfallshantering i områden 
med särskilda utmaningar, 
exempelvis låg sorterings-
grad och dumpning 

Uppsala Vatten - 2026 

4.8 Uppdatera och 
implementera handbok 
för avfallshantering i fysisk 
planering 

Uppsala Vatten Plan- och byggnads-
nämnden 

2023 

4.9 Planera och genomföra 
flytt av två återvinnings-
centraler, Boländerna till 
Fyrislund och Gottsunda 
till ny temporär 
lokalisering i södra 
stadsdelarna 

Uppsala Vatten Plan- och byggnads- 
nämnden, 
Kommunstyrelsen 

2025 

4.10 Planera och genomföra 
byggnation av tre nya 
återvinningscentraler: en i 
Brillinge, en i de sydöstra 
stadsdelarna samt en 
permanent lokalisering i 
södra stadsdelarna 

Uppsala Vatten Kommunstyrelsen 2030 

 

Indikatorer 
Andel invånare som köper begagnade saker för återanvändning, procent. 
Målvärde: 90 procent av invånarna anger att de ganska eller mycket sannolikt skulle 
köpa begagnade saker för återanvändning år 2030. 
Utgångsvärde: Enligt första kundundersökning år 2021. 
Andel invånare som lämnar begagnade saker till återanvändning, procent. 
Målvärde: 90 procent av invånarna anger att de ganska eller mycket sannolikt skulle 
lämna begagnade saker för återanvändning år 2030. 
Utgångsvärde: Enligt första kundundersökning år 2021. 
Andel invånare som tycker det är enkelt att lämna förpackningar och returpapper till 
återvinning, procent. 
Målvärde: 90 procent av invånarna tycker det är ganska eller mycket enkelt att lämna 
förpackningar och returpapper till återvinning år 2030. 
Utgångsvärde: 76% var ganska eller mycket nöjda enligt kundundersökning år 2020. 
Andel invånare som tycker det är enkelt att lämna grovavfall, procent. 
Målvärde: 90 procent av invånarna tycker det är ganska eller mycket enkelt att lämna 
grovavfall år 2030. 
Utgångsvärde: 87% var ganska eller mycket nöjda enligt kundundersökning år 2020. 
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Indikatorer 
Andel invånare som är nöjda med information om källsortering, procent. 
Målvärde: 90 procent av invånarna är ganska nöjda eller mycket nöjda med den 
information som man får om hur man ska sortera hushållets avfall år 2030. 
Utgångsvärde: 67% var ganska eller mycket nöjda enligt kundundersökning år 2020. 

Uppföljning 
Uppsala Vatten och Avfall AB är ansvarig för programmet Avfallsplan – program för ett 
cirkulärt Uppsala utan avfall och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning 
och utvärdering av programmet.  

Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa sitt arbete med att uppfylla de 
uppställda målen till Kommunstyrelsen. Uppsala Vatten följer årligen upp program och 
handlingsplan i ordinarie programuppföljning och sammanställer genomförda 
åtgärder. Även indikatorerna följs upp årligen för att ge en uppskattning om huruvida 
målen kan väntas nås med befintlig styrning. Kommunstyrelsen kan sedan revidera 
handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske genom gemensam beredning. 
Avfallsplanen som helhet, det vill säga program inklusive bilagor samt handlingsplan, 
kommer att ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov, i enlighet med 
Avfallsförordningen. Vid uppdatering kan åtgärder tas bort och tillkomma.  

 

Relaterade dokument 
• Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall  
• Avfallstaxa  
• Energiprogram 2050 
• Föreskrifter för avfallshantering 
• Miljö- och klimatprogram 
• Mål och budget 
• Policy för hållbar utveckling 
• Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
• Program för äldrevänlig kommun 
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Inledning  
År 2050 är Uppsala en cirkulär kommun1 där vi inte pratar om avfall, bara om resurser.   
I det cirkulära Uppsala används prylar och material så länge som möjligt och när de går 
sönder lagas de eller görs om till något annat. Sådant som inte längre kan 
återanvändas materialåtervinns istället. För att nå den visionen behövs en 
normförskjutning och förändrade attityder och beteenden. Teknik och innovation 
stöttar i förändringsarbetet, som är ett arbete vi bara kan göra tillsammans. 

Uppsala kommun ska vara ledande i miljö- och klimatomställningen där FN:s Agenda 
2030 och de svenska miljökvalitetsmålen visar vägen för en hållbar och klimatsmart 
kommun. Ett av inriktningsmålen i Uppsala kommuns mål och budget är att Uppsalas 
stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. Målet fokuserar på 
en positiv samhällsutveckling som tar hänsyn till miljö och klimat. Avfallsplanen bidrar 
till målet genom att sätta fokus på att minska avfallsmängderna, eftersom det är det 
mest kraftfulla sättet att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. I vår cirkulära 
kommun skapar vi förutsättningar för att låna och dela prylar. Vi väljer att köpa 
produkter som använts tidigare och produkter med lång livslängd som går att reparera 
och som i slutändan går att materialåtervinna. Återanvändning och material-
återvinning förutsätter också att det vi köper inte innehåller farliga ämnen. Vi förlänger 
byggmaterialens livslängd genom att återbruka material när vi bygger, och lämna 
material till återbruk när vi river. Systemen för insamling av olika resursflöden är 
lättillgängliga och anpassade för återanvändning och källsortering. Vi minskar vår 
miljö- och klimatpåverkan genom att inte skräpa ned och genom att behandla de 
resurser som uppstår på ett miljö- och klimatmässigt bra sätt. För att åstadkomma en 
cirkulär kommun behöver vi ändra våra invanda beteenden. Avfallsplanen har därför 
satt människan i centrum och syftar till att göra det lätt att göra rätt och svårt att göra 
fel.  

Avfallsplanen är sprungen ur ett brett samarbete mellan kommunens förvaltningar och 
bolag, kommuninvånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet. Samarbete och 
förankring är nyckelord för att avfallsplanen ska få genomslagskraft i kommunens alla 
verksamheter, så att vi tillsammans kan bidra till ett cirkulärt Uppsala. 

Syfte 
Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och 
materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanen 
har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt 
att göra fel. 

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i 
Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar 
kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. 

 
1 Cirkulär ekonomi är motsatsen till den linjära ekonomin, där saker tillverkas, köps och kasseras. I en 
cirkulär ekonomi används allt man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade 
återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Det betyder att produkter från början 
behöver designas för att tillverkas av återvunna material och för att kunna lagas och till slut återvinnas, och 
att samhället uppmuntrar en livsstil som konsumerar mindre nyproducerat material. 
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Omfattning 
Avfallsplanen består av ett program med bilagor som bland annat behandlar nuläge, 
framtida avfallsmängder, miljöbedömning, samt en handlingsplan. Avfallsplanen 
omfattar alla som bor eller är verksamma i Uppsala kommun. Detta innebär att 
kommunens invånare, företag och organisationer berörs, men planen riktar sig främst 
till kommunens nämnder och bolagsstyrelser.  

För att nå målen i planen krävs framförallt engagemang i de åtgärder som ska utföras 
enligt handlingsplanen och att alla i samhället bidrar utifrån sina förutsättningar. 
Kommunala verksamheter har ett stort ansvar att föregå med gott exempel och att 
samarbeta med olika aktörer, exempelvis näringslivet.  

Det avfall som tas upp i avfallsplanen är i första hand kommunens eget avfall och det 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar. Avfall under 
kommunalt ansvar, där kommunen har rådighet över hur materialet hanteras, är i 
fokus i många av handlingsplanens åtgärder. För att gå mot mer cirkulär och 
avfallsförebyggande konsumtion inom kommunkoncernen och verkligen klättra uppåt 
i avfallstrappan (se avsnittet Lagstiftning och Figur 1 nedan) krävs emellertid att 
avfallsmängderna minskar och att återanvändningen ökar. Detta berör även produkter 
och material som inte ingår i det kommunala avfallsansvaret samt avfall som skulle ha 
uppkommit utanför Uppsala kommun men som genom handlingsplanens åtgärder 
kan undvikas. 

Programmet har inget slutår men handlingsplanen tas fram med en tidshorisont på 
fyra år i taget. 

Lagstiftning 

 
Figur 1. Avfallstrappan anger prioritetsordning för hur produkter och material ska hanteras.  
 

Enligt miljöbalkens 15 kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan, som enligt avfalls-
förordningen ska ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Naturvårdsverkets 
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föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall 
reglerar avfallsplanens innehåll. Avfallsplanens mål och åtgärder ska utgå från de 
svenska miljökvalitetsmålen och etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och 
planer, och ska syfta till att avfall hanteras enligt avfallstrappan (se Figur 1). 
Avfallstrappan, eller avfallshierarkin, är fastslagen i EU:s avfallsdirektiv och i 
miljöbalken. Den visar en prioritering av i vilken ordning olika förhållningssätt och 
behandlingsmetoder för avfall ska användas för att minimera miljöpåverkan och skapa 
en så bra resurshushållning som möjligt: steg ett är att förebygga avfall (minska 
avfallets mängd och farlighet), sedan kommer att återanvända, materialåtervinna, 
energiåtervinna och sist att deponera.  

Kommunens avfallsplan utgör tillsammans med lokala föreskrifter för avfallshantering 
det som kallas renhållningsordningen. Renhållningsordningen är styrdokumentet för 
avfallshanteringen i kommunen och kompletterar andra lagar och regler som finns 
inom avfallsområdet. 

Den svenska avfallslagstiftningen bygger till stor del på gemensam lagstiftning inom 
EU. Genom det så kallade avfallspaketet har medlemsländerna gemensamma krav på 
bland annat förebyggande av avfall och att främja återanvändning och 
materialåtervinning.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom bland annat 
miljöbalkens område, vilket även omfattar de lokala föreskrifterna för avfallshantering. 
Nämnden utövar tillsyn på avfallshanteringen hos såväl kommunen, företag och 
privatpersoner som andra verksamheter där avfall uppkommer eller hanteras.  

Avfallstaxan är kommunens verktyg för att ta ut avgifter för den del av 
avfallshanteringen som faller under det kommunala insamlingsansvaret. 
Lagstiftningen ger möjlighet att via avfallstaxan uppmuntra en mer miljöanpassad 
avfallshantering och taxan ska styra åt samma håll som renhållningsordningen. Genom 
detta kan avfallstaxan vara ett viktigt styrmedel för att förändra beteenden när det 
kommer till hantering av avfall.  

Ansvar, genomförande och spridning 
Uppsala Vatten och Avfall AB (nedan förkortat Uppsala Vatten) ansvarar för 
avfallsplanen och har det övergripande ansvaret för att följa upp och utvärdera 
genomförandet av programmet. Bolaget följer årligen upp program och handlingsplan 
i ordinarie programuppföljning. Revidering sker genom koncernsamordnad beredning. 
Alla nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att implementera programmet i sin 
verksamhet och genomföra de åtgärder som de ansvarar för enligt handlingsplanen. 
För att uppnå avfallsplanens mål behövs samverkan mellan nämnder och 
bolagsstyrelser.  

Framtagande av avfallsplanen  
Avfallsplanen har tagits fram av en brett sammansatt arbetsgrupp med representanter 
för såväl Uppsala Vatten som kommunledningskontoret, miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen har även haft konsultstöd under hela 
framtagandet. Utöver arbetsgruppen har tjänstepersoner från 
arbetsmarknadsförvaltningen, Skolfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Arenor och Fastigheter AB samt utbildningsförvaltningen varit involverade vid 
framtagandet av handlingsplanen.   
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För att avfallsplanen ska bli framgångsrik är det av yttersta vikt att den är väl förankrad 
bland de som ska bidra till att målen i planen nås, från kommuninvånarna till näringsliv 
och beslutsfattare. Tidigt samråd i workshopform hölls därför i början av arbetet med 
föreningslivet, fastighetsägare och byggherrar, näringslivet, kommunala förvaltningar 
och bolag samt politiken (på Forum för samhällsutveckling samt Miljömålsrådet). 

Information om förslag till övergripande inriktning samt åtgärder har i ett senare skede 
(genom direktörerna) erbjudits de nämnder/bolagsstyrelser som berörs specifikt av 
åtgärder i avfallsplanens handlingsplan. Följande nämnder/styrelser fick erbjudandet: 
arbetsmarknadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, kommunstyrelsen, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, 
Skolfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB samt 
Uppsala Vatten och Avfall AB. Utöver detta har avfallsplanen skickats för 
kvalitetsgranskning/tjänstepersonsberedning till arbetsmarknadsförvaltningen, 
kommunledningskontoret, miljöförvaltningen, Skolfastigheter, 
stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB, Uppsala 
Vatten AB, Uppsalahem AB och utbildningsförvaltningen. 

Detta avsnitt kan färdigställas först då det slutliga samrådet och utställning har skett. 

Ord och begrepp 
Viktiga ord och begrepp förklaras närmare i Bilaga 8 Ord och begrepp.  

Nuläge 
Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun med omkring 242 000 
invånare2, varav 90 % bor i tätorterna. Samtidigt är omsättningen stor, då en avsevärd 
andel av befolkningen är studenter eller på annat sätt knutna till universitetet. Uppsala 
är också del av en storstadsregion med stor arbetspendling. Dessa förutsättningar 
ställer höga krav på tillgänglighet och information när det gäller en samhällsservice 
som avfallshantering.  

Kommunen är expansiv och nybyggnationen är omfattande av både bostäder och 
verksamhetslokaler. Framför allt växer kommunens södra delar och den fysiska 
planeringen har ett tydligt hållbarhetsfokus. I planerna ingår för såväl placering för 
återvinningscentraler som möjligheter till hållbar konsumtion, exempelvis möjligheter 
till delning och återbruk. 

Näringslivet i Uppsala kommun har i hög grad ett akademiskt fokus och den offentliga 
sektorn är stor. Den tillverkande industrin domineras av läkemedelsbranschen och life 
science. Handeln utgör en stor sektor och står för många av de arbetstillfällen som 
finns i kommunen. Byggbranschen är också betydande i denna växande kommun. 

I Uppsala kommun finns åtta återvinningscentraler och ytterligare planeras. För 
behandling av avfall finns anläggningar för såväl rötning och avfallssortering som 
förbränning, medan materialåtervinning sker till störst del på andra orter. Inom 
kommunen finns också flertalet privata aktörer för mottagning och behandling av 
avfall, exempelvis bilskrotare och massbehandlingsanläggningar, samt aktörer som 

 
2 Prognos för folkmängden år 2023, enligt Befolkningsprognos Uppsala kommun 2021–2050. Folkmängden 
vid utgången av 2020 (och därmed känd uppmätt folkmängd i skrivande stund, hösten 2021) var 233 839 
invånare. 
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bidrar till förebyggande av avfall, exempelvis secondhandbutiker och 
reparationsverksamhet. 

För närmare beskrivning av nuläget beträffande avfallshanteringen i Uppsala kommun, 
se Bilaga 3 Nulägesbeskrivning. 

Bakgrund till utvecklingsområden, mål och 
åtgärder 
Förutom lagstiftningen förhåller sig avfallsplanen och dess handlingsplan till mål, 
strategier och program från global till lokal nivå. Nedan nämns de viktigaste grunderna 
till de utvecklingsområden, mål, och åtgärder som pekas ut i avfallsplanen. Därutöver 
har uppföljningen av den tidigare avfallsplanen varit en viktig grund. Dels gäller det 
vissa mål och åtgärder som inte nåtts eller genomförts men som fortfarande är aktuella 
och som därför, efter vissa justeringar, tagits med i den nya avfallsplanen. Viktiga 
lärdomar har också dragits om arbetssätt, kopplingar till andra styrande dokument 
och utformning av nyckeltal, vilket förbättrar förutsättningarna för att föreliggande 
avfallsplan ska bli framgångsrik. 

Nationella mål och Agenda 2030 
Avfallsplanens mål och åtgärder utgår ifrån de svenska miljökvalitetsmålen, de svenska 
etappmålen samt målen i Agenda 2030.  Särskilt för miljömålet God bebyggd miljö är 
avfallshanteringen viktig då detta mål behandlar frågor om bebyggelse och 
infrastruktur, energi och resurser, nedskräpning, kemiska ämnen och hållbar 
avfallshantering. Nationella etappmål finns för bland annat: 

• bygg- och rivningsavfall till materialåtervinning eller återanvändning,
• kommunalt avfall till materialåtervinning eller återanvändning,
• biologisk behandling av matavfall,
• utsläpp av växthusgaser,
• återanvändning av förpackningar,
• farliga ämnen i miljön, och
• minskat matsvinn.

Även den nationella strategin för omställning till en cirkulär ekonomi och den 
nationella avfallsplanen, med de särskilt utpekade avfallsflödena plast, textil, 
livsmedel, bygg- och rivning och elektronik, med respektive handlingsplan har använts 
i framtagandet av utvecklingsområden och åtgärder. 

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är grundläggande för att resurserna på 
jorden ska räcka till alla. Avfallshanteringen berör samtliga dessa mål på ett eller annat 
sätt och tydligast framträder detta i mål 11: Hållbara städer och samhällen, 12: Hållbar 
konsumtion och produktion, samt 13: Begränsa klimatförändringarna. Även inom mål 9: 
Hållbar industri, innovation och infrastruktur och mål 7: Hållbar energi för alla har 
avfallshanteringen en viktig roll att spela. 

Regionala och kommunala mål 
Avfallsplanen kopplar också starkt till kommunala och regionala mål, särskilt Fossilfritt 
Uppsala 2030, Klimatpositivt Uppsala 2050 och Giftfritt Uppsala 2050.  
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I den kommunala översiktsplanen pekas områden ut för avfallshantering i form av 
exempelvis strategiskt placerade återvinningscentraler och framkomlighet för de 
fordon som behövs för en hög service på avfallsområdet. Översiktsplanen innehåller 
även inriktningar såsom att planera för delat ägande, möjligheter till återbruk med 
mera för att ge möjligheter att klättra uppåt i avfallstrappan. 

Avfallsplanen dubbelstyr inte mot mål i andra program, men kompletterar dem ur 
avfallsperspektivet. I vissa fall har åtgärder medvetet utelämnats i avfallsplanens 
handlingsplan, då åtgärder inom dessa områden har fastställts i andra dokument.  

Miljö- och klimatprogrammet innehåller ett antal etappmål med bäring på 
avfallsfrågorna och dessa ingår till viss del i avfallsplanens utvecklingsområden. 
Programmet revideras för tillfället och uppdatering sker här när detta är gjort. 
Etappmål finns bland annat inom följande områden:  

• Fossilbränslefri kommunal fordonspark, fossilbränslefri maskinpark och 
klimatneutrala upphandlade transporter

• Hållbar upphandling för en giftfri miljö 
• Hållbart byggande och förvaltande
• Biobaserad eller återvunnen plast 

Avfallsplanens åtgärder kompletterar Miljö- och klimatprogrammets åtgärder bland 
annat genom åtgärder för minskning av fossil plast i hushållens restavfall. 

Energiprogram 2050 har genomförandestrategier där utveckling av 
biokolsanläggningar och användning av biokol hanteras. Biokol tillverkas av organiskt 
material där exempelvis kvistar, ris och annat trädgårdsavfall är lämpligt material att 
använda i biokolsanläggningar. Biokolsfrågan hanteras inte i avfallsplanen. 

I kommunens Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och 
Program för äldrevänlig kommun samt dess handlingsplaner finns mål och åtgärder 
inom bland annat fysisk tillgänglighet, information, bemötande och vardagsliv. I 
Avfallsplanens handlingsplan finns därför inga specifika åtgärder inom dessa områden 
utan tillgänglighet i alla avseenden ska beaktas vid utformning av kommunikation, 
tjänster och platser för förebyggande och hantering av avfall (se även Sociala aspekter 
nedan). 

Idag sprids allt slam från Uppsalas största avloppsreningsverk, Kungsängsverket, på 
åkermark. Kungsängsverket är Revaqcertifierat3 och för att slammet ska spridas på 
åkermark måste det följa kravställan i Revaq. En målsättning är att Revaqcertifierat 
slam ska kunna spridas på åkermark, vilket också varit fallet de senaste åren. En viktig 
del i Uppsala Vattens målsättning är att ha ett aktivt uppströmsarbete4 för att minska 
spridningen av mikroföroreningar från samhället via reningsverk, både via vatten och 
slam. Den övergripande ambitionen är att arbetet med slam och näringsåterföring ska 
vara i linje med Uppsala vattens vision Rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett 
växande Uppsala. Även den SPCR 120-certifierade 5biogödseln från rötningen av 
matavfall sprids på åkermark i och omkring Uppsala och återför närings- och 

3 Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa 
en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. 
4 Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa föroreningar redan vid källan så att de inte hamnar i 
vattnet, inte ens i avloppsvattnet.  
5 SPCR 120 är ett certifieringssystem för biogödsel som är en biprodukt vid biogasproduktion. Biogödseln är 
näringsrik och används som gödselmedel. Certifieringssystemet syftar till att tillgodose att biogödseln har 
en god kvalitet bland annat genom kontroll av substrat.  
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mullämnen till kretsloppet, vilket kräver aktivt kvalitetsarbete i hela kedjan från 
avfallslämnaren till åkern. 

Sociala aspekter 
Förutom ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste även sociala värden byggas in om 
avfallshanteringen ska kunna kallas hållbar. De sociala aspekterna inrymmer bland 
annat tillgänglighet till avfallslämning, både fysisk tillgänglighet och att informationen 
ska var tillgänglig för äldre, barn och unga, personer med olika typer av språkbarriärer 
och personer med funktionsnedsättning. De sociala aspekterna innebär även trygghet i 
samhället i allmänhet och vid avfallslämning i synnerhet. I avfallsplanen skapas detta 
exempelvis genom att ta fram riktlinjer för hur miljörum ska se ut för att vara 
funktionella och tillgängliga för både avfallslämnare och avfallshämtare och genom att 
ta hänsyn till människors olika förutsättningar vid utformningen av nya 
återvinningscentraler och andra funktioner/platser som ska vara tillgängliga för alla. 
Trygghet skapas också genom ett välkomnande bemötande på återvinnings-
centralerna. Nedskräpning kan leda till skadegörelse och en känsla av utsatthet.  

Avfallsplanens genomförande påverkar barns vardag och framtid. Några av de 
aspekter av avfallshanteringen som berör barn är farliga ämnen i kretsloppet, 
trafiksäkerheten vid insamling av avfall och nedskräpning i barns närmiljöer. 
Kunskaper om resurser och kretslopp – grunderna i den cirkulära ekonomin – behöver 
barnen få med sig redan genom skolan. Det är också barnen som i störst grad kommer 
att påverkas av framtida klimatförändringar och resursbrist, varför avfallsplanens 
genomförande är särskilt viktig för dem. Om vuxna tar ansvar för frågor gällande 
avfallshantering, sänds också positiva signaler till barn och unga.   

Digitalisering är ytterligare ett område som integreras i avfallsplanen och som berör 
invånarnas delaktighet i avfallshanteringen. Digitalisering ingår i avfallsplanen främst i 
åtgärder som handlar om nya och förbättrade system och tjänster. 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 10 (13) 

Utvecklingsområden 

Figur 2. Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med ett antal indikatorer och åtgärder kopplade 
till respektive målområde. 

Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med varsitt övergripande, långsiktigt 
mål och en beskrivning av vad målet innebär. Till varje mål hör indikatorer6 med 
målvärden som ska nås till bestämda årtal. Indikatorerna har i möjligaste mån utgått 
från de nationella etappmålen.  

Under varje utvecklingsområde finns också ett antal åtgärder. Åtgärderna kopplar 
direkt till en eller flera indikatorer eller bidrar till det övergripande långsiktiga målet. 
Vissa åtgärder bidrar till flera av utvecklingsområdenas mål, men de placeras endast 
under ett utvecklingsområde.   

Indikatorerna och åtgärderna återfinns i Avfallsplanens handlingsplan. 

Avfallsplanen bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat genom 
åtgärder för att minska avfallsmängderna (upphandling, arbete mot matsvinn och 
ökad återanvändning), genom att öka materialåtervinningen och genom att fasa ut 
farliga ämnen ur resursströmmarna. Två av de fyra utvecklingsområdena utgår ifrån 
avfallstrappans olika steg; Förebyggande och återanvändning samt 
Materialåtervinning. Det tredje utvecklingsområdet, Miljö och klimat, fokuserar på 
nedskräpning och en giftfri miljö. Det fjärde utvecklingsområdet, Människan i centrum, 
stöttar de andra utvecklingsområdena med det mänskliga användarperspektivet 
genom exempelvis kunskapsspridning som understödjer beteendeförändringar. 

6 Indikatorerna beräknas enligt Uppsala Vattens mallar och instruktioner.  
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1. Förebyggande och återanvändning
Avfallsmängderna ska minska och återanvändningen ska öka 

Avfall ska förebyggas genom att dela, hyra, reparera och återanvända produkter istället 
för att köpa nytt. Genom att vårda de produkter vi redan har, och använda dem så 
länge som möjligt, minskar vi uttaget av nya råvaror. De produkter vi köper ska vara 
resurssnåla, hållbara och fria från farliga ämnen så att de kan återanvändas och 
behållas i kretsloppet under lång tid. Kommunens verksamheter ska gå före och vara 
ett gott exempel på hur avfall förebyggs och återanvänds genom att produkters hela 
livscykel beaktas vid upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Åtgärder inom utvecklingsområdet Förebyggande och återanvändning handlar 
exempelvis om att ställa krav på avfallsförebyggande och återanvändning i 
upphandlingar, arbete med minskat matsvinn och att skapa bättre förutsättningar för 
hållbara konsumtionsbeteenden som att låna, dela, reparera och återanvända. 
Indikatorerna mäter exempelvis total mängd avfall per person och år, mängden mat- 
och restavfall per person och år, matsvinn samt andel insamlat grovavfall som 
återanvänds. 

2. Materialåtervinning
Materialåtervinningen ska öka 

Det avfall som inte kan förebyggas eller återanvändas ska sorteras, samlas in och 
materialåtervinnas så att resurserna behålls i kretsloppet. Detta minskar behovet av 
nyproducerad råvara och bidrar till att fler och större resursströmmar kan 
materialåtervinnas. Insamlingssystemen ska utvecklas och vara flexibla för att kunna 
möta förändrade krav och behov i samhället. 

Utvecklingsområdet Materialåtervinning handlar om att på bästa sätt ta vara på de 
resurser som inte kan förebyggas eller återanvändas. Därigenom sker styrning mot en 
cirkulär ekonomi där materialen cirkulerar så många gånger som möjligt. Åtgärderna 
inkluderar att förbättra möjligheterna till källsortering på fler platser i samhället, krav 
på återvinning och återvunna material vid upphandling, samt materialåtervinning av 
fler fraktioner som till exempel textil och fler typer av plast. Indikatorerna berör 
andelen avfall generellt och bygg- och rivningsavfall specifikt som materialåtervinns 
eller förbereds för återanvändning samt andelen utsorterat och biologiskt behandlat 
matavfall. 

3. Miljö och klimat
Avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska 

Den miljö- och klimatmässigt bästa avfallshanteringen ska eftersträvas vid sortering, 
insamling, behandling och återvinning. Nedskräpning och utsläpp av ämnen och 
material som påverkar klimatet, miljön och hälsan negativt ska minimeras. Genom att 
göra kemikaliesmarta val och sortera ut och destruera produkter och material med 
farligt innehåll, möjliggör vi för mer återanvändning och återvinning och förhindrar 
utsläpp av farliga ämnen till miljön. 

Utvecklingsområdet Miljö och klimat fokuserar på miljö- och klimateffekterna av 
sortering, insamling, och behandling av avfall, såsom förbränning och deponi. Här 
återfinns även åtgärder mot nedskräpning och för att uppnå en giftfri miljö, till exempel 
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skräpmätningar, kommunikationsinsatser och utökad insamling av farligt avfall från 
hushåll. Indikatorerna omfattar skräpmätningar och mängden farligt avfall i hushållens 
restavfall. 

4. Människan i centrum
Det ska vara lätt att göra rätt 

Alla som bor och verkar i Uppsala kommun ska få kunskap om hur de kan minska sitt 
avfall och hantera det på rätt sätt.  Det ska också vara tryggt för alla att lämna sitt avfall. 
Intresset och engagemanget för att bidra till cirkulär resurshantering ska öka.  

I Uppsala är utvecklingsområdet Människan i centrum särskilt viktigt då många 
människor flyttar in och ut ur Uppsala, bland annat många studenter. Uppsala är också 
del av en storstadsregion där många pendlar. Utvecklingsområdets indikatorer mäter 
invånarnas attityder och beteenden inom områden som återanvändning, återvinning 
och grovavfall samt den information de får till sig om källsortering. Det ska vara lätt att 
göra rätt, och svårt att göra fel. Åtgärder inom utvecklingsområdet innefattar att 
anpassa avfallssystemen efter människors olika behov genom tydlig, tillgänglig och 
enhetlig kommunikation, i exempelvis handbok för avfallshantering inom fysisk 
planering. Barn och unga är en viktig målgrupp och kunskap och engagemang för 
avfallsfrågor skapas till exempel genom skolinformation och studiebesöksverksamhet. 
Inom detta utvecklingsområde finns också åtgärder som syftar till att identifiera och 
åtgärda brister i arbetsmiljön kopplat till insamlingsarbetet. 

Uppföljning 
Uppsala Vatten och Avfall AB är ansvarigt för programmet Avfallsplan – program för ett 
cirkulärt Uppsala utan avfall och har därmed det övergripande ansvaret för uppföljning 
och utvärdering av programmet.  

I den tillhörande handlingsplanen framgår att alla nämnder och bolagsstyrelser årligen 
ska redovisa sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. 
Uppsala Vatten följer upp program och handlingsplan i ordinarie programuppföljning 
och sammanställer årligen genomförda åtgärder. Även indikatorerna följs upp årligen 
för att ge en uppskattning om huruvida målen kan väntas nås med befintlig styrning. 
Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov. Revidering ska ske 
genom gemensam beredning. Avfallsplanen som helhet, det vill säga program 
inklusive bilagor samt handlingsplan, kommer att ses över minst vart fjärde år och 
uppdateras vid behov, i enlighet med Avfallsförordningen.  
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Inledning 
Kommunen har ett antal styrmedel att använda för att styra mot de mål som finns 
under utvecklingsområdena. I denna bilaga finns de viktigaste styrmedlen beskrivna 
tillsammans med exempel på hur respektive styrmedel kommer att användas för att nå 
målen i avfallsplanen. 

Kommunikation och information 
Kommunikation och information är viktiga styrmedel i arbetet med att nå ett cirkulärt 
Uppsala utan avfall. I många delar handlar de nödvändiga åtgärderna om förändrade 
beteenden, vilket endast kan uppnås om människor vet, kan och vill förändra sina 
beteenden. I synnerhet målen om minskade avfallsmängder och minskad 
nedskräpning är till stor del beroende av informations- och kommunikationsarbete, i 
kombination med att fysiska förutsättningar finns för att det ska vara lätt att göra rätt. 

Sveriges kommuner har också ett lagstadgat ansvar för information om dels sådant 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar, dels vissa avfall som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, elavfall och bilar).  

En mängd kommunikationsinsatser sker redan idag för att påverka invånare och 
verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt så att 
avfallshanteringen förflyttas uppåt i avfallstrappan. Olika kanaler används för att 
kommunicera avfallsfrågor, både digitalt (kommunens och Uppsala Vattens hemsidor, 
Instagram, Facebook) och fysiskt (studiebesök, utställning i Pumphuset, olika 
evenemang såsom Kulturnatten samt tryckt material). Uppsala Vattens guider håller i 
både digitala och fysiska studiebesök där deltagarna får ta del av Uppsalas 
avfallshantering ur såväl ett historiskt perspektiv till vad som krävs för att fortsätta 
uppåt i avfallstrappan. För att alla ska kunna ta till sig informationen, oberoende av 
eventuella funktionsnedsättningar, språkbarriärer eller liknande, är det extra viktigt att 
många olika kommunikationssätt används och att informationen anpassas efter 
personers olika förmågor att ta till sig text, bilder med mera.  

Kommunikationen sker både kontinuerligt och kampanjvis. Personalen på 
återvinningscentralerna är en mycket viktig länk i kommunikationskedjan likväl som 
personal inom skola och förskola, Återbruket samt de delar av kommunen som arbetar 
för minskad nedskräpning och minskad plastanvändning.  

Exempel på åtgärder som tas upp i handlingsplanen är: 

• Inspirera kommunens verksamheter till avfallsförebyggande genom att 
kommunicera goda exempel

• (Mäta och) redovisa matsvinnet i förskolor och skolor
• Kommunikation med inriktning på sortering av bygg- och rivningsavfall, 

matavfall, elavfall, textil och plast
• Ta fram och sprida informationsmaterial om små mängder farligt avfall från 

verksamheter samt om förebyggande och hantering av avfall för evenemangs-
arrangörer 

Kommunikation och information väntas bli allt viktigare framöver, då fokus sätts på 
nedskräpning, förebyggande av avfall samt giftfri miljö, vilket kräver 
beteendeförändringar i kombination med att de fysiska förutsättningarna förbättras. 
Ansvaret för dessa insatser ligger på flera olika delar av kommunen och samarbeten är 
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viktiga för att skapa de förändrade beteenden som behövs. I handlingsplanen är det 
tydligt angivet vem som ansvarar för genomförande och uppföljning av de olika 
specifika åtgärderna. Alla åtgärder är viktiga men en åtgärd kan inte ensam svara för 
avfallsplanens övergripande mål. Det är när de genomförs parallellt och kommuniceras 
samstämt både i ord och handlingar som de får störst effekt. 

Fysisk planering 
Uppsala kommun växer markant och det finns tydliga ambitioner om att tillväxten ska 
ske på ett mer hållbart sätt än vid traditionellt byggande samt att avfallsmängderna 
ska minska. Avfallshanteringen är en del av den grundläggande infrastrukturen och 
miljö- och klimatfrågorna ska genomsyra hela planeringsprocessen. Genom att 
avfallsfrågorna lyfts in i ett tidigt skede i planeringsprocessen säkerställs att 
förebyggande och hantering av avfall beaktas under såväl planering av nya områden 
som vid ny- och ombyggnationer.  

Frågan om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall utreds av regeringen vid 
tiden för avfallsplanens framtagande. Föreliggande förslag innebär bland annat krav 
på fastighetsnära insamling från 2026. För Uppsala innebär detta troligen att de 
återvinningsstationer som producenterna (FTI AB) länge tillhandahållit kommer att bli 
mindre viktiga framöver, men en del av dem kommer antagligen fortfarande att 
behövas som komplement till fastighetsnära insamling. 

Den fysiska planeringen kan bidra till att nå högre upp i avfallstrappan på flera sätt. 
Utgångspunkten bör vara att materialval vid byggnation ska göras med miljö- och 
klimathänsyn och att nybyggda områden planeras så att produkter ska kunna 
återbrukas, repareras och delas i närmiljön samt att avfall ska kunna samlas in och 
transporteras bort på ett effektivt sätt. Detta ska genomsyra såväl översiktsplanering 
som detaljplaner och bygglov. Avlämningsplatser ska också vara lättillgängliga för 
såväl avfallslämnare som avfallshämtare. 

I handlingsplanen finns ett flertal specifika åtgärder med bäring på fysisk planering, 
exempelvis: 

• Utreda hur multihubbar1 kan användas för cirkularitet i staden
• Ställa krav på redovisning av avfallshanteringen vid bygg- och rivningslov
• Utreda masslogistikcenter i sydöstra stadsdelarna
• Flytta två återvinningscentraler och nybyggnation av tre
• Uppdatera och implementera en handbok för avfallshantering i fysisk 

planering

Vid framtida planering av avfallshantering, liksom annan fysisk planering, kommer 
också hänsyn behöva tas till ett förändrat klimat och de konsekvenser som ett 
förändrat klimat ger upphov till. Det kan till exempel handla om att vid extrem torka 
anpassa mellanlagring av avfall för att minska risken för brand eller att planera och 
bygga utifrån ökad risk för översvämningar eller kraftiga stormar, vilket kan bli aktuellt 
på Uppsalaslätten. Klimatförändringar kan också gynna vissa invasiva arter, vilket 

1 I multihubbar finns möjlighet att samlokalisera en rad funktioner som inte behöver finnas inom varje 
enskild fastighet eller kvarter. Exempel på funktioner som kan rymmas i en multihubb: parkering, 
cykelverkstad, mottagning av material för återbruk/återvinning, lokal för delningstjänster och reparationer 
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behöver beaktas bland annat vid hantering av massor. Ytterligare beskrivningar av 
klimatanpassning i Uppsala kommun finns i Miljö- och klimatprogrammet. 

Inköp och upphandling 
Offentlig upphandling och offentliga inköp är viktiga styrmedel där kommunerna har 
stora möjligheter att påverka. Genom att se till produkters hela livscykel och ställa krav 
i upphandlingar kan kommunen både påverka miljöbelastning och resurshushållning 
inom den egna verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande 
krav. Kommunen kan också skapa rutiner för avfallsförebyggande arbete i samband 
med inköp och upphandling, vilket i sig kan bidra till att aktivt förebygga avfall och 
dess farlighet. Kommunen arbetar aktivt med att stärka hållbarhet genom 
upphandlingar och har i sin policy för upphandling och inköp bland annat slagit fast att 
upphandlingar och inköp ska göras i en ekologiskt hållbar riktning. 

Flera åtgärder inom upphandlingsområdet finns angivna i handlingsplanen, bland 
annat: 

• Ställa relevanta upphandlingskrav som bidrar till en förflyttning uppåt i 
avfallstrappan

• Prioritera och ställa krav på bevarande och återbruk av material i projektering 
och upphandling av byggnation, ombyggnation och anläggning

• Ställa krav på att minimera spillmaterial vid upphandling av byggnation och 
ombyggnation

• Ställa krav på inventering av byggprodukter som kan återanvändas och 
återanvändning vid upphandling av rivningsentreprenader 

• Ställa krav på redovisning av avfallshanteringen vid bygg- och rivningslov med 
särskilt fokus på farligt avfall, materialåtervinning och återanvändning av
byggmaterial 

Kraven vid upphandling bör utformas så att marknaden uppmuntras till utveckling mot 
cirkulära materialflöden och affärsmodeller. Det kan exempelvis röra sig om nya 
tjänster för att underlätta delat ägande eller användning, förlänga produkters 
livslängd, byta ut engångsprodukter mot flergångsprodukter, upphandling av 
begagnade varor och hyra/leasing istället för inköp. Det kan också handla om 
produkter gjorda av återvunna material och som går att reparera och använda länge. 

Tillsyn 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den kommunala tillsynsmyndighet som bland 
annat utövar tillsyn över avfallshanteringen hos privatpersoner, företag och andra 
verksamheter. Tillsynsmyndigheterna kan ge råd men vid behov också förelägga 
verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn omfattar även hur Uppsala Vatten och andra 
kommunala verksamheter sköter sitt ansvar enligt miljöbalken, avfallsförordningen 
och de lokala föreskrifterna för avfallshantering i Uppsala, vilket i sin tur påverkar 
kommuninvånarna. Dessutom är plan- och byggnämnden kommunens 
tillsynsmyndighet vid rivning enligt plan- och bygglagen och gatu- och 
samhällsmiljönämnden ansvarar för tillsynen vid åtgärder mot nedskräpning enligt 
gaturenhållningslagen. 
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Under planperioden planeras flera åtgärder inom tillsynsområdet, exempelvis 
utredning av ansvar för nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 och tillsynsprojekt med 
olika fokus kopplat till avfallstrappan, främst riktat mot verksamhetsavfall, såsom 
bygg- och rivningsavfall (med anledning av nya sorteringskrav), mat- och 
förpackningsavfall hos restauranger och livsmedelsbutiker samt dialog kring 
resurshushållning och hänsyn till cirkularitet vid tillsyn. 

Mål och budget, verksamhetsplaner och 
affärsplaner 
Mål och budget innehåller kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag till nämnder 
och bolagsstyrelser samt ägardirektiv eller ägaridéer till bolagsstyrelser. Dokumentet 
visar hur mycket resurser olika verksamhetsområden och olika delar av den 
kommunala organisationen får av kommunens budget. Mål och budget fungerar som 
utgångspunkt för nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner. 
Åtgärder i kommunövergripande handlingsplaner lyfts in i de ansvariga nämndernas 
verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner så att de får en samlad bild av 
sitt ansvar. Kostnader tas inom nämndernas och bolagsstyrelsernas ekonomiska ramar 
eller fångas upp som behov inom ramen för kommande mål och budget-processer.    

Avfallstaxa 
Hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras i miljöbalken och 
kommunallagen framförallt genom tre viktiga principer:  

• självkostnadsprincipen, som anger att den kommunala avfallshanteringen ska 
finansieras av avfallstaxan, utan tillskott av kommunala skattemedel,

• likställighetsprincipen, som anger att kommunen måste ta lika mycket betalt 
för samma tjänst oavsett kund, och 

• rätten till miljöstyrning, d.v.s. att kommunen får ta olika betalt för olika tjänster 
beroende på hur miljöbelastande hanteringen av avfallet är.

I miljöbalken anges också vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras 
via avfallstaxan, exempelvis att taxan ska täcka insamling och behandling av avfall 
under kommunalt ansvar samt den administration, planering, kapitalkostnader med 
mera som krävs. Taxan får också användas för visst arbete med förebyggande och 
förberedelse för återanvändning av avfall men däremot inte för arbete med 
nedskräpning, tillsyn eller kommunens arbete med att minska eller förbättra 
sorteringen av sitt eget verksamhetsavfall. Avfallstaxan får inte användas för att ta 
kostnader för avfall som går under producentansvar, för dessa avfallsslag ansvarar 
producenterna. 

Avfallstaxan är viktig för avfallsplanens måluppfyllelse dels genom att finansiera flera 
av de åtgärder som anges, dels genom att uppmuntra hushåll och verksamheter till 
mer hållbar avfallshantering. Därutöver kommer annan finansiering att behövas för 
andra av planens åtgärder. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige som en del i 
Mål och budget-processen. 
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I handlingsplanen anges att avfallstaxan ska revideras för att ytterligare uppmuntra 
Uppsala Vattens kunder till ökad utsortering av matavfall till behandling där energi och 
näringsämnen tas till vara. 

Föreskrifter för avfallshantering 
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som består 
av dels en avfallsplan, dels lokala föreskrifter för hantering av avfall.  

Avfallsföreskrifterna innehåller de lokala bestämmelserna för hanteringen av det avfall 
som kommunen ansvarar för. I föreskrifterna beskrivs bland annat vilka skyldigheter 
fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har för det avfall de genererar och vilka 
skyldigheter som åligger kommunen. Där beskrivs vilka avfallsslag som ska sorteras ut 
och hanteras separat för att kunna återbrukas, återvinnas eller fasas ut ur kretsloppet.  
Föreskrifterna reglerar även hur avfallet ska hanteras och lämnas, så att arbetsmiljön 
främjas för de som samlar in och behandlar avfallet och så att risken för negativ 
miljöpåverkan från avfallshanteringen minimeras. Detta gör sammantaget 
avfallsföreskrifterna till ett av de viktigaste styrmedlen för den kommunala 
avfallshanteringen. 

Föreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning på området och det 
dokument som ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och vid 
tvister. Föreskrifterna antas av kommunfullmäktige och uppdateras vid behov, 
exempelvis då den nationella lagstiftningen förändras med nya krav på utsortering av 
ytterligare avfallsslag. 

Inga specifika åtgärder för avfallsföreskrifterna nämns i handlingsplanen men 
föreskrifterna kommer att revideras som följd av, och som förutsättning för, åtgärder 
som exempelvis innebär ändringar i insamlingssystemen. Föreskrifterna ligger också 
till grund för flera andra åtgärder som rör bland annat arbetsmiljö och hantering av 
farligt avfall. 
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Inledning 
För att nå målen i avfallsplanen har ett antal åtgärder preciserats, vilka beskrivs 
närmare i den tillhörande handlingsplanen. I denna bilaga analyseras de viktigaste 
konsekvenserna av åtgärderna utifrån hållbarhetens tre ben: ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter. 

Det är viktigt att ha uthållighet och långsiktighet i såväl arbetet med åtgärderna som 
utvärderingen av konsekvenserna. Detta gäller inte minst beträffande 
kommunikations- och utbildningsinsatser, eftersom det tar tid att förändra beteenden. 

Ekologisk hållbarhet 
Avfallsplanens mål och åtgärder bidrar främst till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen, genom de svenska etappmålen. Planen bidrar också till en positiv 
utveckling för mål i Agenda 2030 och kommunala och regionala mål som berör miljö 
och klimat. I Bilaga 6 Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
avfallsplan för Uppsala kommun finns en mer detaljerad genomgång av avfallsplanens 
miljömässiga konsekvenser. Nedan ges exempel på hur avfallsplanen bidrar till de 
nationella etappmålen.  

Bygg- och rivningsavfall till materialåtervinning eller återanvändning 
Avfallsplanens åtgärder bedöms bidra till ökad materialåtervinning eller 
återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Åtgärder som flyttar bygg- och 
rivningsavfall uppåt i avfallstrappan är exempelvis krav på redovisning av 
avfallshanteringen vid bygg- och rivningslov och utredning av masslogistikcenter, 
riktade kommunikationsinsatser, etablering av en lokal marknadsplats för återbruk av 
byggmaterial och ökad tillsyn av bygg- och rivningsavfall. Åtgärden om att utreda hur 
multihubbar kan användas för cirkularitet i staden genom att utgöra en plattform för 
att exempelvis dela, låna, reparera, hyra, byta och återanvända prylar samt återvinna 
material kan också bidra till ökad återanvändning av bygg- och rivningsavfall samt 
ökad materialåtervinning.  

Kommunalt avfall till materialåtervinning eller återanvändning 
Avfallsplanens åtgärder bedöms bidra till ökad materialåtervinning eller 
återanvändning av kommunalt avfall. Källsortering inom kommunala verksamheter, 
krav på återanvändning och materialåtervinning i upphandlingar, hållbar hantering av 
kommunens IT- och telefoniprodukter och utvecklat samarbete mellan 
återbruksaktörer och Uppsala Vatten är åtgärder som alla syftar till att flytta avfallet 
högre upp i avfallstrappan. 

Biologisk behandling av matavfall 
Genom avfallsplanens åtgärder bedöms utsortering och återvinning av matavfall 
genom biologisk behandling öka. Tillsynen över källsortering hos restauranger och 
livsmedelsbutiker och utveckling av avfallstaxan ska ytterligare styra mot bättre 
utsortering av matavfall. 

Utsläpp av växthusgaser 
Specifika åtgärder om fordonsbränslen, fossil plast med mera återfinns i Uppsala 
kommuns Miljö- och klimatprogram samt i Klimatfärdplanen. I avfallsplanen finns 
åtgärder om utredning av nedlagda deponiers utsläpp av växthusgaser till luft, vilket 
bedöms komma att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. 
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Återanvändning av förpackningar 
Avfallsplanens åtgärder bedöms komma att bidra till ökad användning av 
återanvändbara förpackningar som en följd av kravställningar i upphandling och som 
en del av de cirkulära affärsidéer som främjas av avfallsplanen och som kommer att 
uppmuntras specifikt för evenemangsarrangörer. 

Farliga ämnen i miljön 
Avfallsplanens åtgärder kommer att bidra till minskad spridning av farliga ämnen i miljön. 
Många farliga ämnen som hamnar i miljön kommer från nedskräpning, där avfallsplanens 
handlingsplan pekar ut flera åtgärder såsom kommunikation, optimering av 
avfallsbehållare i offentliga miljöer med mera. Insamlingen av farligt avfall ska förbättras 
och informationsmaterial ska tas fram till företag angående deras farliga avfall. 

Matsvinn 
Genom avfallsplanens åtgärder bedöms mängden matsvinn komma att minska. 
Matsvinnet ska mätas och redovisas i förskolor och skolor och kommunikation i 
samband med detta syftar till att minska svinnet. Samtidigt ska måltidsproduktionen 
optimeras i de kommunala köken. Externt väntas kommunikationsinsatser bidra till att 
hushållens matsvinn minskar. 

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 
miljöpåverkan, inte minst på längre sikt. Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå 
genom att kommunen ställer krav i relevanta upphandlingar samt de åtgärder som 
finns i planen för att främja cirkularitet. Det är även viktigt att de utredningar och 
informations- och kommunikationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i 
förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden 
som materialåtervinns verkligen ökar. 

Ekonomisk hållbarhet 
Flertalet av avfallsplanens åtgärder kommer att ge upphov till kostnader vid 
genomförandet, samtidigt som åtgärderna på sikt kommer att göra att andra 
kostnader för samhället hålls nere.  

Avfallshanteringens ekonomi kan förenklat delas in i den taxefinansierade delen 
(hantering av det avfall som kommunen ansvarar för genom det lagstadgade 
kommunala avfallsansvaret) och den skattefinansierade delen (exempelvis nedlagda 
deponier, gaturenhållning och hantering av övrigt avfall som uppkommer inom 
kommunala verksamheter). 

De största kostnaderna för taxekollektivet kan antas bli: 

• Flytt av återvinningscentral Boländerna och Gottsunda samt nybyggnation av 
en återvinningscentral i Brillinge, en i de sydöstra stadsdelarna samt en 
permanent lokalisering i södra stadsdelarna

• Utvecklade insamlingslösningar för återbruk och farligt avfall samt 
fastighetsnära insamling av förpackningar1

1 Fastighetsnära insamling av förpackningar avses finansieras av producenterna. I vilken 
utsträckning delfinansiering behöver ske via avfallstaxan beror av utfallet av 
miljödepartementets utredning om insamling av förpackningar. 
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• Kommunikationsinsatser (framförallt personella resurser men även teknik och
material)

För skattekollektivet väntas följande åtgärder kunna bli kostnadsdrivande: 

• Nya arbetssätt och eventuellt behov av lokaler för återbruk av möbler och 
prylar från kommunala verksamheter

• Källsortering i kommunens verksamheter (utrustning och insamling)
• Etablering av marknadsplats för byggmaterial (om detta sker i kommunal regi)

En del av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna genomföras med 
befintliga personella resurser men beroende på vilka resurser som finns tillgängliga 
kan det finnas behov av tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar.  

På längre sikt kan vissa åtgärder föranleda ytterligare kostnader. Det gäller exempelvis 
om utredningar enligt handlingsplanen leder till ytterligare åtgärder, exempelvis om 
ett masslogistikcenter ska etableras för återvinning av massor eller om åtgärder krävs 
för nedlagda deponier som släpper ut metan eller andra föroreningar.  

Vissa åtgärder kan istället antas ge besparingar på sikt. Dit hör minskade behov av 
avfallshämtning och inköp då möbler och saker istället återanvänds inom kommunens 
verksamheter, minskade inköp av livsmedel då matsvinnet minskar och minskade 
kostnader för skräpplockning, till exempel rensning av Fyrisån, till följd av 
attitydförändring som ger mindre nedskräpning. Beträffande avfallshanteringen kan 
minskade kostnader väntas för avfallsförbränning och deponering då avfallet sorteras 
bättre och minskar i mängd. Bättre sortering leder också till återvinningsbara 
fraktioner av bättre kvalitet, vilket ofta leder till ett högre ekonomiskt värde på 
materialet. 

Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning i miljön och inte bygga upp en allt 
större miljöskuld är en investering för framtiden. Återbruk, återvinning och cirkulär 
ekonomi ger dessutom potential för näringslivsutveckling som, på sikt, bidrar till 
samhällsekonomin i stort. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika 
åtgärder har genomförts beskrivs emellertid inte närmare i detta dokument då 
osäkerheterna är alltför stora för att detta ska kunna anses relevant för avfallsplanen. 

Social hållbarhet 
Avfallshanteringen är en del av samhällets infrastruktur och den kan aldrig bli hållbar 
om inte den sociala hållbarheten integreras. I den sociala hållbarheten ingår en 
inkluderande avfallshantering som är tillgänglig för alla kommunens invånare, en 
arbetsmiljö som gör att de som arbetar med förebyggande och hantering av avfallet 
kan må bra på sitt arbete samt skapande av arbetstillfällen och nya affärsmodeller som 
möter ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En renare närmiljö kan också i sin tur bidra 
till ökad trivsel för kommunens invånare. 

Till stor del bygger förebyggande och återvinning av avfall på delaktighet av den som 
vill göra sig av med avfallet. En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för att 
detta ska fungera. I utformningen av servicen är det viktigt att inkludera de sociala 
aspekterna i avfallsplaneringen och skapa de förutsättningar som olika grupper av 
människor behöver för en hållbar avfallshantering. För alla människor ska det vara lätt 
att göra rätt, och svårt att göra fel. Avfallshanteringen ska vara tillgänglig för alla och 
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tillgodose alla personers behov, exempelvis äldre, personer med 
funktionsnedsättningar, barn och unga. En viktig analys är exempelvis hur olika 
människor rör sig, vilka som har tillgång till insamlingsplatser och under vilka 
förutsättningar och var invånarna upplever otrygghet. Avfallshanteringen ska vara 
säker i alla steg och för alla människor. Informationsmaterial gällande avfallshantering 
ska gå att hitta och förstå även för den som har olika typer av språkbarriärer eller som 
har andra svårigheter att ta till sig information. På samma sätt har de 
kommunikationsåtgärder som genomförs större möjlighet att få genomslag när de 
utgår från kunskaper om olika gruppers förutsättningar och behov. På detta sätt kan 
avfallsplanens åtgärder bidra till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar 
avfallshantering och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle. 

Avfallsplanens handlingsplan innehåller ett flertal åtgärder som syftar till att göra 
avfallshanteringen mer tillgänglig för invånarna. Det gäller bland annat synliga 
åtgärder för att göra det så lätt som möjligt för invånare i hela kommunen att lämna 
sitt avfall, åtgärder som flytt och nybyggnationer av återvinningscentraler, översyn av 
öppettider och eventuella komplement till återvinningscentraler samt att arbeta för 
fastighetsnära insamling av returpapper och förpackningar. Tillgängligheten innebär 
också att invånare och verksamhetsutövare ska kunna ta till sig information om 
förebyggande och hantering av avfall. Detta är en särskild utmaning i en kommun som 
Uppsala med stor inflyttning och omfattande dagpendling. Åtgärder inom detta 
område innefattar exempelvis kommunikationskampanjer och framtagande av 
informationsmaterial. En särskild åtgärd är att utveckla samarbetet med 
fastighetsägare för att skapa en välfungerande avfallshantering i områden med 
särskilda utmaningar (exempelvis låg sorteringsgrad och dumpning). Även 
digitalisering är ett led i att göra det lättare att hantera avfall och abonnemang.  

En särskild åtgärd i handlingsplanen handlar om att identifiera och åtgärda brister i 
arbetsmiljön för personal som på olika sätt arbetar med insamling av avfall. 

Den cirkulära ekonomin, där återbruk är en mycket viktig del, öppnar för många nya 
arbetstillfällen inom insamling och försäljning men även inom reparation och helt nya 
affärsmodeller. Handlingsplanen innehåller åtgärder som syftar till att förbättra 
samarbetet med återbruksaktörer, att samarbeta med universitet och andra aktörer 
för att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan samt att anställa skolungdomar för 
feriejobb som hållbarhetsinformatörer. 

Barnperspektiv 

Sedan den 1 januari 2020 är Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
(2018:1197) svensk lag. Detta innebär att barns rättigheter ska beaktas vid 
beslutsprocesser och ärenden som rör barn. En avfallsplan påverkar barns uppväxt i 
viss grad och därför beskrivs nedan hur barn kan komma att påverkas av 
avfallsplanens genomförande. 

Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och 
materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanen 
har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt 
att göra fel. Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med 
avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, 
och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. 
Avfallsplanens genomförande bedöms i sin helhet vara positiv för barnens bästa då 
barn är en del av både dagens och framtida samhälle. 
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För att kunna ta hänsyn till barns behov vid exempelvis upphandlingar, utformning av 
förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar, är det viktigt att kunskap om 
produkters innehåll och hur barn brukar sin närmiljö tillgängliggörs för de tjänstemän 
som jobbar med dessa frågor.  

Barn och unga är också känsligare för påverkan från farliga ämnen som finns i 
exempelvis kemiska produkter och varor. Det är därför viktigt att barn får växa upp i en 
giftfri miljö och att verka för att få bort farliga ämnen ur kretsloppet. Genom att välja 
miljö-och rättvisemärkta produkter kan barns exponering för farliga ämnen minskas, 
såväl i Sverige som utomlands, och bidra till bättre levnadsförhållanden i 
produktionsländerna. Hantering av farligt avfall är också en viktig del i arbetet för att 
skapa en giftfri uppväxt för barn. Om inflödet av skadliga produkter i kretsloppet 
minskar skapas bättre förutsättningar för återbruk. Vid återanvändning av exempelvis 
leksaker och kläder som inte innehåller farliga ämnen effektiviseras 
resursanvändningen. Därför är det också viktigt att sortera ut produkter och material 
från kretsloppet där det är känt att farliga ämnen kan finnas. Att spara på jordens 
resurser innebär att dessa finns kvar till kommande generationer. Kunskap om farliga 
ämnen kan vara varierande beroende på utbildning och bakgrund. Det är därför viktigt 
att riktade insatser görs mot de grupper som bedöms ha lägst kännedom om frågorna. 
I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder som syftar till att öka kunskapsnivån 
kring farliga ämnen så som att genomföra strategiska målgruppsanpassade 
kommunikationsinsatser med syfte att öka kunskapen om farligt avfall och farliga ämnen 
i varor och material. En annan åtgärd kopplad till farliga ämnen i kretsloppet är att utöka 
insamlingen av hushållens farliga avfall. 

Barn vistas generellt mycket i sin närmiljö, till exempel i bostaden, på lekplatser och 
andra fritidsmiljöer samt i förskolor, skolor och på skolgårdar. Nedskräpning är en 
faktor som kan bidra till otrygga miljöer genom exempelvis ökad risk för klotter och 
skadegörelse. Att ha många tillgängliga offentliga papperskorgar och utföra insatser 
som håller miljön renstädad är viktigt, inte bara för att barn och unga ska känna sig 
trygga, utan även för att minska risken för skärsår och kvävningsolyckor. I 
avfallsplanens handlingsplan finns exempelvis åtgärder om att ha fortsatt optimering 
av avfallsbehållare i offentlig miljö för att minska nedskräpning och att utveckla 
samarbete med fastighetsägare för att skapa en välfungerande avfallshantering i 
områden med särskilda utmaningar. 

Avfallsinsamlingen kan utgöra en fara för barn, både i samband med tömningen av 
behållare och vid de tunga transporterna som följer. Det är viktigt att ha god 
trafiksäkerhet kring avfallsbehållare och i närheten där barn vistas. Att se över 
exempelvis höjd på inkast till behållare för avfall är en aspekt att beakta för att 
minimera olycksrisker kopplade till avfallshanteringen. Att belysa risker kopplade till 
avfallshantering i ett tidigt skede av bygg- och planeringsprocesser är viktigt så att 
insamlingen av avfall kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt vid nya 
anläggningar. I avfallsplanen finns en åtgärd om att uppdatera och implementera 
handbok för avfallshantering i fysisk planering, i vilken detta kan beaktas. 

Genom bland annat information till medborgare om hur avfall ska tas om hand, och om 
avfalls koppling till klimat och miljö, kan medborgare göra medvetna hållbara val i 
vardagen. Flera åtgärder i handlingsplanen har påverkan på beteendet hos 
medborgare, exempelvis åtgärder om nya insamlingssystem och återbruk. Om vuxna 
tar ansvar för denna typ av frågor, sänds positiva signaler till barn och unga. Det kan till 
exempel bidra till att barn känner mer framtidstro och mindre framtidsoro. Barn kan 
också få större kunskap genom att lära sig av hur deras föräldrar gör. Kunskaper om 
resurser och kretslopp – grunderna i den cirkulära ekonomin – behöver barnen också 
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få med sig genom skolan. I avfallsplanens handlingsplan finns flera åtgärder som syftar 
till att sprida information och öka kunskaper inom avfallshanteringen hos kommunens 
invånare, vilket i längden kan bidra till att ändra beteenden kring bland annat 
konsumtionsmönster, återanvändning och källsortering. Exempel på åtgärder med 
direkt koppling till barn och unga är att utveckla Uppsala Vattens skolinformation och 
studiebesöksverksamhet samt att anställa skolungdomar för feriejobb som 
hållbarhetsinformatörer. 
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Inledning 
Denna bilaga till Uppsalas avfallsplan utgör ett kunskapsunderlag och beskriver 
förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal 
invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 

Därefter redovisas nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form av 
insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar (hushållens mat-, rest- och 
grovavfall, returpapper, latrin, slam, fosforfilter och farligt avfall) samt därmed 
jämförligt avfall från verksamheter.

• Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, däck, bilar, elektriska 
och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel.

• Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall från verksamheter med 
mera.

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur avfallet samlas 
in och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar, eller där 
ansvarsförhållandena ändrats så nyligen att kommunen ännu inte har egen tillförlitlig 
statistik, anges översiktliga uppgifter. 

Beskrivning av kommunen 

Geografiskt läge och infrastruktur 
Uppsala kommun omfattar 2 182 km2. Markanvändningen redovisas i Tabell 1, 
tillsammans med en jämförelse med markanvändningen totalt i Sverige.  

Tabell 1 Markanvändning i Uppsala jämfört med Sverigegenomsnitt 1 

Uppsala Sverigegenomsnitt 
Bebyggelse 6,0 % 2,9 % 
Skog 63,0 % 69,1 % 
Jordbruksmark 24,5 % 7,5 % 
Övrig mark 6,4 % 20,6 % 

Uppsala kommun är med andra ord en relativt bebyggd kommun med tydliga inslag av 
jordbruk, som en del av den bördiga Mälarregionen, och stora arealer produktionsskog. 

Uppsala kommuns transportinfrastruktur baseras på bilvägar, järnväg och flyg. De 
största lederna för biltrafik är Europaväg E4 och riksvägarna 55 mot Norrköping samt 
72 mot Sala. Järnvägen är viktig för såväl pendling som längre resor och kommer att 
byggas ut genom den så kallade Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. 
Sveriges största flygplats Arlanda ligger strax söder om Uppsala. Uppsala kommun har 
ingen kust men är sammankopplad med Mälaren som i historisk tid erbjöd de bästa 
kommunikationerna. 

1 SCB. 
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Befolkning och bebyggelse 
Uppsala är Sveriges befolkningsmässigt fjärde största kommun. Vid utgången av 2020 
var 233 839 personer registrerade som boende i Uppsala kommun. Kommunen har 
visat en ökande folkmängd i flera decennier (under 2020 ökade folkmängden med 
drygt 3 000 personer) och utvecklingen spås fortsätta åt samma håll, även om vissa 
indikationer finns på att fler och fler väljer att bosätta sig på mindre orter och 
företrädesvis arbeta på distans. Ca 89 % av befolkningen bor idag i tätort och 11 % på 
landsbygden. 

Inom kommunen finns följande större orter (fler än 1 000 invånare): 

Uppsala 

Storvreta 

Björklinge 

Bälinge 

Lindbacken 

Vattholma 

Lövstalöt 

Vänge 

Gunsta 

Då centralorten Uppsala är en stad med starkt akademiskt fokus är befolkningen 
förhållandevis ung, med en stor omsättning då såväl studenter som anställda inom 
akademin tenderar att vara relativt rörliga. Utbyggnaden av Ostkustbanan, tågsträckan 
mellan Uppsala och Stockholm, kommer troligtvis ha stor betydelse för en ökad tillväxt 
ur ett längre tidsperspektiv, med sikte på år 2050, i alla kommuner i Uppsala län och 
även omkringliggande län.2 

På landsbygden förekommer såväl traditionellt jord- och skogsbruk som hästgårdar, 
nyföretagande och en andel av befolkningen som arbetar i en stad men har valt lantligt 
boende.  Covid-19-pandemin har gjort det lättare för fler att arbeta hemifrån vilket har 
lett till att fler flyttat ut från de större städerna till landsbygden eller till mindre 
kransorter. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 
permanentboende befolkning inte vara särskilt stora. 

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

Invånare Hushåll i villa Hushåll i 
flerbostadshus 

Fritidshus 

233 839 28 677 83 507 3 809 

Uppsala kommun växer och nybyggnationen är omfattande av både bostäder och 
verksamhetslokaler. I Uppsala län har byggtakten ökat de senaste åren (åren innan 
covid-19-pandemin som utbröt i början av 2020) och under 2020 påbörjades 
byggnation av omkring 1 500 nya lägenheter i Uppsala. Det planeras även för totalt 
33 000 nya bostäder i södra Uppsala till 2050. 

2 Länsstyrelsen i Uppsala län, ”Analys av regional bostadsmarknad år 2020 Uppsala län” 
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Näringsliv 
Näringslivet i Uppsala kommun har i hög grad ett akademiskt fokus och den offentliga 
sektorn är stor vilket gör att tjänstesektorn dominerar. Den tillverkande industrin 
utgörs framför allt av företag inom life science, exempelvis läkemedel. Även handeln 
utgör en stor sektor och står för många av de arbetstillfällen som finns i kommunen, 
liksom byggbranschen.  

I slutet av år 2020 fanns det drygt 25 500 arbetsställen i Uppsala kommun 3. 
Arbetspendlingen är omfattande. De vanligaste kommunerna att arbetspendla till är 
Stockholm och Sigtuna. Den största inpendlingen till Uppsala kommun sker från 
Knivsta kommun 4.  

Den offentliga sektorn sysselsätter en tredjedel av den arbetsföra befolkningen och de 
största arbetsgivarna i kommunen är Uppsala kommun, Region Uppsala, Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Störst av de privata arbetsgivarna är  
Cytiva AB och Fresenius Kabi AB 5. Det finns totalt runt 22 000 företag i Uppsala varav 
cirka 12 000 är enmansföretag 6. Tjänstesektorn dominerar men även läkemedels- och 
livsmedelssektorerna är stora och Uppsala kommun har en betydande andel 
studenter. 

Ansvar för avfallsfrågor 
Sveriges kommuner har ett stort ansvar för hanteringen av avfall, men det är flera 
aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalken och föreskrifter 
beslutade med stöd av Miljöbalken att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär dels ett ansvar för att avfallet sorteras och 
lämnas till de insamlingssystem som tillhandahålls, dels att fastighetsägare måste se 
till att renhållningsfordon kan komma fram för att utföra sitt arbete. Ansvaret 
innefattar också till exempel att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som 
transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för det.  

Kommunens avfallsorganisation har en grundläggande roll i 
avfallshanteringssystemet och ska se till att avfall under kommunalt ansvar tas 
omhand. Detta har sin grund i Miljöbalken 15 kap 20 §. Avfall under kommunalt ansvar 
innefattar inte bara avfall som uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som 
uppkommer på alla andra ställen där människor uppehåller sig, såsom arbetsplatser, 
skolor och vårdinrättningar. Exempel på avfall under kommunalt ansvar är mat- och 
restavfall, returpapper, uttjänta möbler samt slam från enskilda avloppsanläggningar. 
Vilka fraktioner som omfattas av kommunens ansvar kan väntas påverkas av reglerna 
om kommunalt avfall från 2020, inklusive definitioner och ansvar, och framtida 
rättsfall. 

Regeringen har 2021–2022 genomfört en utredning om ansvaret för verksamhetsavfall 
som liknar avfall från hushåll. Utredningen föreslår att verksamheter som har 
abonnemang hos kommunen själva ska kunna välja vem som transporterar och 
behandlar sitt kommunala avfall. 

3 SCB, Företagsregistret. 
4 Uppsala kommun ”Statistik om Uppsala kommun 2020”. 
5 Källa: SCB:s företagsregister 
6 Uppsala kommun, uppsala.se 
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I Uppsala är avfallsorganisationen en del av det kommunägda bolaget Uppsala Vatten 
och Avfall AB, som bland annat har till uppgift att samla in det avfall som kommunen 
ansvarar för, transportera bort det och säkerställa att det hanteras enligt den av EU 
fastslagna avfallshierarkin (se Figur 1 ).  Entreprenör anlitas för insamlingen och 
behandling sker både i egna och externa anläggningar. 

Figur 1  Avfallstrappan. Källa: Uppsala Vatten 

Uppsala Vatten tar också fram förslag till avfallsplan, lokala avfallsföreskrifter och 
avfallstaxa för Uppsala kommun. Avfallsplanen tas fram tillsammans med övriga delar 
av kommunen, då planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommunen 
oavsett vem som ansvarar för det. Samtliga dessa styrdokument fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Kommunens skattefinansierade organisation har andra ansvarsområden inom 
avfallshanteringen: 

Som verksamhetsutövare ansvarar kommunen för det verksamhetsavfall som uppstår 
i kommunala verksamheter, exempelvis gatudrift, energianläggningar, reningsverk, 
fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

Kommunen ansvarar också för nedskräpningsfrågor, vilket till exempel innefattar att 
tillhandahålla papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna 
platser, parker och liknande, samt gaturenhållning. Undantag gäller för platser längs 
större vägar som istället faller under Trafikverkets ansvar.  

Som fastighetsägare är kommunen ansvarig för flertalet äldre nedlagda deponier som 
idag klassas som förorenade områden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar som tillsynsmyndighet bland annat för att 
följa upp att såväl invånare som verksamheter inom kommunen följer gällande 
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föreskrifter om avfallshantering. Nämndens arbete är delvis skattefinansierat och 
delvis avgiftsfinansierat.   

Samtliga dessa delar av kommunen behöver också vara delaktiga i framtagandet av 
avfallsplanen, som omfattar alla slags avfall som uppkommer eller hanteras inom 
kommunen.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att det avfall som uppstår då produkten 
kasseras samlas in och forslas bort, att materialet återvinns och/eller energin i 
materialet tas tillvara. Producenterna ansvarar för både insamling och behandling av 
dessa produkter och hanteringen finansieras genom en avgift som läggs på varan då 
den säljs. Systemet förutsätter att konsumenterna sorterar ut produkterna och lämnar 
dem till de insamlingssystem som producenterna erbjuder.  

Syftet med producentansvaret är att styra mot produkter som är mer resurssnåla och 
lättare att återvinna eller återanvända och som inte innehåller farliga ämnen. 
Producentansvar finns i Sverige för förpackningar (kartong, plast, metall, glas), 
batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck samt läkemedel. Fram till 2021 
fanns även producentansvar på returpapper. 

En utredning pågår (2022) om insamlingsansvaret för förpackningar. Utredningen 
undersöker två alternativ, där det ena innebär att ansvaret för insamlingen läggs över 
på kommunerna, men där finansieringen fortfarande ligger på producenterna. 

Den som driver ett insamlingssystem ska ha tillstånd för detta. En kommun kan också 
bedriva insamling av förpackningar inom kommunen, förutsatt att det insamlade 
materialet lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. 

Entreprenörer samlar in avfall som kommunen ansvarar för, i de fall kommunen inte 
gör det med egna fordon och egen personal.  

Förpackningar som samlas in fastighetsnära från lägenheter hämtas genom 
fastighetsägarens entreprenör. Det är bara entreprenörer som har transporttillstånd 
för avfall som får lov att utföra insamlingen.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte omfattas av kommunalt 
ansvar väljer själva sin entreprenör.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer som tar hand om 
materialet genom exempelvis materialåtervinning, rötning, förbränning eller 
miljösäker deponering. 

Avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar 
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar motsvarar i princip det som fram till 2020 
kallades hushållsavfall. I detta ingår hushållens mat- och restavfall, grovavfall, farligt 
avfall, avloppsslam och latrin, samt liknande avfall från vissa verksamheter. För 
närmare beskrivning, se Uppsala kommuns lokala föreskrifter för avfallshantering. 
Ansvaret omfattar såväl insamling och behandling som finansiering genom 
avfallstaxan. Nedan följer en beskrivning av hur Uppsala kommun hanterar det avfall 
som omfattas av kommunalt ansvar.  
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Förebyggande och återbruk 
Det finns goda möjligheter för enskilda hushåll i Uppsala att förebygga och återbruka 
avfall.  

På Uppsala Vattens återvinningscentraler kan begagnat husgeråd, möbler, byggvaror, 
prydnadssaker, leksaker, böcker och fritidsprodukter lämnas för återbruk. Mottagning 
sker i enkla byggnader. 

Upphandlade aktörer, för närvarande arbetsmarknadsförvaltningen, hämtar, reparerar 
vid behov och säljer inlämnade produkter på Uppsala kommuns secondhandbutik 
Återbruket. Textilier tas om hand av välgörenhets/biståndsorganisationer där 
ambitionen är att återanvända det som är helt och i övrigt materialåtervinna så långt 
som möjligt. 

Denna hantering har minskat avfallsmängderna från återvinningscentralerna med 
cirka 500 ton per år (netto, d.v.s. faktisk försäljning), vilket motsvarar nära 2 % av 
grovavfallet. Större delen av materialet skulle annars ha transporterats bort och 
förbränts. Besparingen är både miljömässigt och ekonomiskt viktig. 

Andra aktörer som ägnar sig åt second hand-försäljning i Uppsala är framför allt 
välgörenhetsorganisationer såsom Röda Korset, Stadsmissionen, 
Myrorna/Frälsningsarmén och Erikshjälpen. Det finns också mer nischade 
verksamheter, till exempel cykelverkstäder, vintagebutiker med kläder och/eller 
inredning, samt mer traditionella loppmarknader och auktionshallar. I Uppsala finns 
också det ideella initiativet Fritidsbanken där privatpersoner kan låna sport- och 
fritidsutrustning gratis samt skänka utrustning som de vill bli av med. Utöver nämnda 
tjänster finns flera delningstjänster samt en omfattande andrahandsmarknad på nätet 
dit enskilda hushåll kan vända sig i stället för att inhandla nytt. 

Bland övriga icke vinstdrivande organisationer, som framför allt arbetar med att öka 
allmänhetens medvetande kring avfall och konsumtion, kan nämnas följande: 

• Zero Waste Uppsala
• Jordens vänner (Friends of the Earth) 
• Klimataktion Uppsala
• Naturskyddsföreningen Uppsala

Lastpallar som lämnas på återvinningscentralerna återanvänds då de skickas vidare i 
ett separat retursystem för lastpallar. 

Avfallsslag och mängder 
I detta avsnitt redovisas uppkomna avfallsmängder inom kommunalt ansvar i Uppsala 
kommun. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar mat- och restavfall, 
returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och farligt avfall.  

Avfallet som samlades in 2020 inom dessa kategorier presenteras i Tabell 3, där det 
även framgår hur avfallet behandlas. Observera att fraktionen returpapper år 2020 var 
under producentansvar. 
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Tabell 3 Insamlade mängder avfall, till olika behandlingsmetoder, som omfattas av kommunalt ansvar för 
avfallshantering år 2020, ton per år. 

Material- 
åter-
vinning 

Biologisk 
behand-
ling 

Energi-
åter-
vinning 

Depo-
nering 

Annan 
behand-
ling 

Totalt 

Mat- och restavfall1 10 029 32 806 42 835 
Returpapper2 3 393 3 393 
Grovavfall3 5 017 14 532 679 20 228 
Trädgårdsavfall4 5 381 5 381 
Latrinavfall5  50 50 
Slam totalt6, varav:  46 849 46 849 
- slam från enskilda 
anläggningar

46 836 

- fettavskiljarslam 13 
Farligt avfall totalt, 
varav: 

1 165 37 638 1 840 

- tryckimpr. trä7 1 165 
- asbest8 37 
- övrigt farligt 
avfall9

638 

Summa 8 410  62 309  48 503  716  638  120 576 
1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5, Å4 och Å1. 

2 Avser returpapper enligt Avfall Webs position I19. Omfattades 2020 av producentansvar. 

3 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2.  

4 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 

5 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. 

6 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 

7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. 

8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 

9 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24

Tabell 4 Insamlade mängder avfall, kilo per invånare, Uppsala och Sverige 2020. 

Kg/inv. 
Uppsala1 

Kg/inv. 
Sverige2 

Restavfall 139 154 
Matavfall 43 37 
Förpackningar och 
returpapper3 

67 69 

Grovavfall, exkl. 
trädgårdsavfall 

104 177 

Trädgårdsavfall 23 49 
Farligt avfall inkl. elavfall 
och batterier 

17,5 27,8 

1 Avfall Web. 

2 Avfall Sverige: Svensk avfallshantering 2020. 

3 Varav insamlat returpapper i Uppsala var 15 kg/inv. och i genomsnitt i Sverige 16 kg/inv. 
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I Figur 2 presenteras utvecklingen av mängden avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar eller producentansvar i Uppsala sedan 2010. 

Figur 2 Avfallsmängder i Uppsala kommun 2010–2020, kg/invånare och år. Källa: Avfall Web.  

Av figuren framgår att mängderna per invånare och år har sjunkit med ca 10 % sedan 
2010. Till följd av befolkningsutvecklingen har de totala årliga mängderna under 
perioden ändå ökat. 

Insamling och behandling 
All insamling av avfall under kommunalt ansvar sker i Uppsala kommun av 
upphandlade entreprenörer, såvida inte avfallslämnaren själv transporterar avfallet till 
anvisad insamlingsplats. Även huvuddelen av avfallsbehandlingen sker genom 
upphandlade entreprenörer. Nedan följer en översiktlig beskrivning av hur de olika 
avfallsslagen hanteras.  

Mat- och restavfall 
Restavfall från hushåll och verksamheter samlas vanligen in genom någon typ av 
kärlbaserat system. Kärlen som används i Uppsala är oftast i storleken 190 liter för 
småhus och 660 liter för flerbostadshus och större verksamheter. I vissa fall används 
containrar som töms med baktömmande sopbil samt underjordsbehållare som töms 
med kranbil.  

Utsortering av matavfall är obligatoriskt i Uppsala kommun sedan 1997. Matavfall från 
hushåll och verksamheter samlas in i kärl, vanligtvis i storlekarna 130 eller 140 liter. De 
påsar som används var tidigare i plast men sedan 2019 sker en successiv övergång till 
papperspåsar. Det förekommer även matavfallsinsamling i tank som töms med 
slambil.  

Hemkompostering förekommer i ganska stor omfattning i Uppsala. Antalet hushåll 
som har anmält hemkompostering är omkring 8 500, vilket utgör cirka 28 % av de 
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nästan 30 000 villahushållen. Många av dessa har dock både egen kompost och 
matavfallskärl. 

Det insamlade matavfallet körs direkt till Uppsala Vattens biogasanläggning vid 
Kungsängens gård för rötning till biogas, som används som drivmedel för bilar och 
stadsbussar. Biogödseln är SPCR120-certifierad och sprids till 100 % på åkermark i och 
omkring Uppsala kommun. Det insamlade restavfallet förbränns av upphandlad 
entreprenör och energiåtervinns som bland annat fjärrvärme och el. 

Returpapper 
Merparten av flerbostadshusen och verksamheterna i Uppsala har fastighetsnära 
insamling av returpapper genom upphandlad entreprenör. Även omkring 600 småhus 
lämnar returpapper i separat kärl vid fastigheten och får detta hämtat av entreprenör. 
Detta gör sammantaget att 60 % av allt returpapper som samlas in i Uppsala kommun 
kommer från fastighetsnära insamling. Återstående mängd samlas in från 
återvinningsstationer. 

Det insamlade returpappret sorteras och skickas vidare till pappersbruken där det blir 
nytt hushålls-, toalett- och tidningspapper. Varje ton återvunnet papper leder till en 
besparing på motsvarande 200 kg utsläpp av koldioxid. 

Böcker med hård pärm materialåtervinns också som papper men sorteras i en egen 
fraktion på återvinningscentralen för att kunna ta tillvara på pappersfibrerna när det 
skickas till Returpapperscentralen. 

Det producentansvar som länge omfattade returpapper avskaffades vid utgången av år 
2021 och sedan 1 januari 2022 har kommunerna ansvaret för hanteringen av 
returpapper i Sverige. 

Latrinavfall 
Hanteringen av latrinkärl är besvärlig framför allt ur arbetsmiljösynpunkt och latrinkärl 
används idag endast på ett trettiotal platser, framför allt allmänna badplatser och 
friluftsanläggningar. Kärlen töms genom sugning med slambil och latrinet behandlas 
tillsammans med övrigt avloppsslam vid reningsverket Kungsängsverket. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
I Uppsala kommun finns omkring 10 000 enskilda avlopp som töms av Uppsala Vatten. 
Detta inkluderar såväl trekammarbrunnar och slutna tankar som minireningsverk och 
liknande. Det slam som samlas in behandlas vid Kungsängsverket och det Revaq-
certifierade 7 slammet som blir kvar efter renings- och rötningsprocessen sprids sedan 
på åkermark. 

7 Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en 
hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
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Fett och matolja 
Flytande stekfett, mat- och frityrolja, överbliven olja från inlagda livsmedel och dylikt 
lämnas till återvinningscentral eller till den mobila insamlingen av farligt avfall med 
mera.  

Det insamlade fettet används i tillverkningen av nya produkter, exempelvis stearinljus, 
tvål och tvättmedel, plast, gummi och papperskemikalier. 

Fettavskiljarslam 
Restauranger, storkök och liknande ska ha fettavskiljare som förhindrar att fett hamnar 
i VA-nätet där det kan orsaka stopp och andra olägenheter. Fettavskiljarslam samlas in 
separat och transporteras till Kungsängsverket där det behandlas tillsammans med 
övrigt spillvatten och latrin, och sprids därefter som Revaq-certifierat slam på 
produktiv mark. 

Grovavfall och trädgårdsavfall 
I Uppsala kommun finns åtta återvinningscentraler där grovavfall, trädgårdsavfall med 
mera kan lämnas. Se kapitlet Återvinningscentraler för närmare beskrivning av 
öppettider och tillgänglighet samt en presentation av de avfallsslag som kan lämnas 
vid återvinningscentraler.  

Textilavfall 
Såväl hela och rena som trasiga och smutsiga textilier lämnas till 
återvinningscentralen. Via sorteringsanläggningar i Sverige och Nederländerna kan 
mycket av de insamlade textilierna återanvändas, antingen i Sverige eller i andra 
länder. Mycket forskning pågår för att förbättra möjligheterna att materialåtervinna 
textilier som inte kan återanvändas. I dagsläget blir återvunna textilier framför allt 
isolering eller stoppning i möbler, vilket tyvärr minskar möjligheterna till ytterligare 
återvinning i nästa led. 

Farligt avfall och elavfall 
Farligt avfall (exempelvis lösningsmedel och växtskyddsmedel), inklusive elavfall, kan 
lämnas vid återvinningscentralen. Uppsala Vatten erbjuder dessutom två gånger per år 
mobil insamling av farligt avfall med mera från femton platser inom Uppsala stad och 
ytterligare nio platser runtom i kommunen. 

Elavfall går under producentansvar och tas omhand av El-Kretsen, som återvinner 
delar av materialet.  

De flesta sorters farligt avfall destrueras genom förbränning i särskilda anläggningar 
med den nödvändiga reningstekniken. 

Kundnöjdhet 
Kundundersökningar görs bland annat för att mäta uppsalabornas uppfattning om 
insamlingssystemen samt hur stor del av sitt avfall de sorterar ut. Den senaste 
kundundersökningen gjordes i mars 2021 och 685 personer deltog i undersökningen. 
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Resultaten visar att 86 % av de svarande är ganska nöjda eller mycket nöjda med 
kommunens avfallshantering. Sju av tio uttrycker ett ganska stort eller mycket stort 
förtroende för att det avfall som kommunen samlar in behandlas och återvinns på ett 
riktigt sätt. När det gäller informationen invånarna får om hur de ska sortera hushållets 
avfall är de försiktigt positiva. 

Mest nöjda är invånarna med möjligheterna att lämna grovavfall (87 %) och med 
Uppsala Vatten som leverantör av tjänster för avfallshämtning (83 %), medan 
insamlingen av förpackningar och returpapper, såväl vid återvinningsstation som 
fastighetsnära, genererar en lägre kundnöjdhet på omkring 74–76 %.  

Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av dels sådant avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar och som uppstår i till exempel äldreomsorg, förskolor, skolor och 
kommunkontor, dels verksamhetsavfall från bland annat fastighetsskötsel, 
avloppsreningsverk och gatudrift. 

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de avfallstyper som uppstår i olika kommunala 
verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

Generellt gäller att fastighetsägaren tillhandahåller sorteringsmöjligheter för aktuella 
avfallsslag och ansvarar för tömningsavtal med entreprenör. 

Förebyggande och återbruk 
Insatser för att förebygga och återanvända avfall som uppkommer inom kommunala 
verksamheter (förvaltningar och bolag) görs normalt av respektive verksamhet. 
Exempel är projekt hos Uppsalahem där man ordnar förvaltarveckor så att andra 
projekt inom bolaget kan ta hand om material som går att återanvända men inte 
fungerar i det aktuella projektet. Matsvinn förebyggs bland annat inom kommunal 
pedagogisk verksamhet, exempelvis genom att informera elever i skolor, omvandla 
matrester till andra maträtter samt genom mätning och uppföljning av svinn. Arbetet 
med att minska matsvinn i Uppsala kommuns verksamheter började för omkring tio år 
sedan och pågår aktivt.  

Det finns ett aktivt arbete inom den kommunala verksamheten att minska 
användandet av fossil plast. Etappmål 9 i kommunens klimatprogram8 är att enbart 
återvunnen eller förnybar plast ska användas vid nyanskaffning av produkter. Detta ska 
gälla senast år 2030 och målet omfattar både kommunens egna inköp och vid 
upphandlad verksamhet. Åtgärder som hittills utförts är exempelvis att 
engångsprodukter av fossil plast har tagits bort eller ersatts, såsom att 
engångsskoskydd har tagits bort i kommunala förskolor.  

Skolor, förskolor och storkök 
Matavfall sorteras ut på majoriteten av alla förskolor, skolor och storkök. I de flesta 
förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl som töms 

8 Uppsala kommun Miljö- och klimatprogram 2014–2023 
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av en entreprenör eller vid en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) 
mottagningspunkter där verksamheter kan lämna förpackningar.  

Tillagningskök har fettavskiljare som töms enligt schema.  

Farligt avfall (exempelvis batterier, lysrör, annat elavfall och kemikalier) hämtas av 
entreprenör eller transporteras till återvinningscentral. 

Grovavfall (exempelvis möbler och cyklar) körs till återvinningscentral eller hämtas av 
organisationer för återbruk eller av Uppsala Vattens insamlingsentreprenör. 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
De avfallstyper som uppstår inom hälso- och sjukvården, och som sorteras separat, är 
framför allt: 

• Mat- och restavfall
• Förpackningar av färgat och ofärgat glas, hård och mjuk plast, metall samt 

papper/kartong och wellpapp 
• Kontors- och sekretesspapper 
• Batterier, ljuskällor och elektronik
• Stickande och skärande avfall
• Läkemedel

Stickande och skärande avfall samt sekretesspapper och farligt avfall hämtas separat 
av verksamheten upphandlade entreprenörer. Läkemedel lämnas till apotek. 

Flera verksamheter återanvänder de produkter som det finns avsättning för inom den 
egna eller närliggande verksamheter.   

Fastighet och lokalvård 
Bygg- och rivningsarbeten genererar stora mängder avfall. Då arbetet utförs av 
entreprenör ansvarar denna för hanteringen av avfallet, som enligt lag sorteras i minst 
sex fraktioner för behandling så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Delar av bygg- 
och rivningsavfallet transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning, men även andra 
aktörer är aktiva i regionen (se kapitel Anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall).  

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för mat- och restavfall 
samt förpackningar och returpapper. Flera verksamheter har dock papperskorgar 
under varje skrivbord vilket till viss del kan motverka sortering. 

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av restavfall från 
städning och tömning av papperskorgar, vilket energiåtervinns genom förbränning. 

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för mat- och restavfall 
samt förpackningar och returpapper men källsortering av samtliga uppkomna 
avfallsslag saknas i flertalet verksamheter. 
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Vatten- och avloppsreningsverk 
I Uppsala finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika typer av avfall. 

Gallerrens som samlas upp behandlas oftast genom förbränning (energiåtervinning). 
Sand från reningsverken samlas upp i sandfång och blandas in i jordmassor som 
används som anläggningsmaterial på Hovgårdens avfallsanläggning.  

Slammet rötas på reningsverket och biogasen uppgraderas till fordonsgas för 
försäljning. Rötresten efterbehandlas på Hovgårdens avfallsanläggning och sprids 
sedan som Revaq-certifierat gödningsmedel på åkermark. 

Energiproduktion 
Energiproduktion i kommunal regi sker företrädesvis vid Uppsala Vattens 
avloppsreningsverk (se kapitel Vatten- och avloppsreningsverk) och 
biogasanläggningen för rötning av matavfall vid Kungsängens gård (se kapitel Uppsala 
Vattens biogasanläggning).  

Vid biogasanläggningen uppkommer avfall dels i processen, dels vid underhåll av 
anläggningen och dels i personalutrymmena. 

Det matavfall som tas in på anläggningen är både från hushåll, storkök, restauranger 
och industri. Hushållens matavfall är förpackat antingen i papperspåsar, som följer 
med i rötningsprocessen, eller i plastpåsar som behöver skiljas av. Annat livsmedel kan 
ha förpackningar av metall, plast eller papp, där endast metallen håller en sådan 
kvalitet att den kan materialåtervinnas. Plast och pappersförpackningar skickas till 
förbränning med energiåtervinning tillsammans med rejekt från rötningsprocessen 
(exempelvis benbitar och hårda skal). Slutprodukterna från rötningen är dels biogas, 
som uppgraderas och används som fordonsbränsle, dels biogödsel som är 100 % 
SPCR-certifierat9 och återförs till jordbruksmark. 

Underhåll på anläggningen genererar avfall i form av metallskrot, elutrustning och 
farligt avfall (oljor, glykol m.m.) samt emballage såsom wellpapp och lastpallar.  

Gata, park och natur 
Inom verksamheterna gata, park och natur uppstår många slags avfall: 

• Grus från gatusopning sorteras för att kunna återanvändas i så stor 
utsträckning som möjligt som konstruktionsmaterial.

• Rännstensbrunnar slamsugs och gruset transporteras till avfallsanläggning för 
materialvinning där så är möjligt.

• Uppfräst asfalt skickas till extern mottagare, där det smälts ner och blir till ny 
asfalt. Uppgrävd asfalt transporteras till avfallsanläggning för materialvinning 
där så är möjligt.

• Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag. 
• Park- och trädgårdsavfall transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning för 

flisning. Fliset förbränns hos extern mottagare eller komposteras för 
användning på den egna anläggningen.

9 SPCR 120 är ett certifieringssystem för biogödsel som är en biprodukt vid biogasproduktion. Biogödseln är 
näringsrik och används som gödselmedel. Certifieringssystemet syftar till att tillgodose att biogödseln har en 
god kvalitet bland annat genom kontroll av substrat. 
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• Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats skickas till 
energiåtervinning. I större parker tillämpas källsortering i tre fraktioner: 
energiåtervinning, glas (blandat) och plast.

• Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till Hovgårdens 
avfallsanläggning eller till annan lämplig mottagningsstation.

• Övergivna bilar behandlas av kommunens kontrakterade och auktoriserade 
bilskrot.

• Farligt avfall, elavfall, möbler, metallprodukter (t.ex. cyklar) eller annat som har 
dumpats på allmän plats transporteras till egen källsorteringsstation för 
vidaretransport till Hovgårdens avfallsanläggning.

För fritidsbåtshamnar som arrenderar mark av kommunen finns lagstadgade regler för 
mottagning av avfall från fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 
2001:13. I kommunens hamn finns möjlighet för fritidsbåtar att lämna vanliga 
hushållssopor, returpapper och förpackningar i fyra fraktioner (färgat glas, ofärgat glas, 
plast och papper) samt tömma latrin. 

Administration 
Inom IT-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall. Emballage 
(pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i kärl för respektive 
avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data skickas till destruktion av data 
samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och 
radering av data. Elektronikavfall utan data transporteras till elektronikåtervinning. 
Övriga avfallsslag hanteras på samma sätt som inom övrig verksamhet. 

Inom kommunens IT-stab finns en avdelning som servar och reparerar kommunens 
datorer för att öka deras livslängd och möjliggöra återanvändning. 

Avfall som omfattas av producentansvar 
Producentansvar innebär att den som producerar en vara har miljöansvaret för 
produkten och ska se till att varan tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter 
konsumenternas slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för såväl insamling 
som behandling av produkterna efter användning. Producentansvaret omfattar 
förpackningar, elektriska och elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel 
och radioaktiva produkter. Fram till 1 januari 2022 omfattades även returpapper av 
producentansvar. 

Avfallsslag och mängder 
Under år 2020 samlades det in ca 12 200 ton förpackningar samt ca 2 400 ton elavfall 
och batterier som omfattas av producentansvar i Uppsala kommun. I Tabell 5 
presenteras insamlade mängder förpackningar och elavfall utslaget per invånare. 
Uppgifter om insamlade mängder bilbatterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva 
produkter saknas, bland annat för att insamlingsstatistiken inte redovisas på 
kommunnivå. 
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Tabell 5 Insamlade mängder förpackningar och elavfall utslaget per invånare 2020. 

Uppsala, 
kg/invånare1 

Sverige, 
kg/invånare4 

Förpackningar totalt1, varav: 52,4 50,0 
- pappersförpackningar 14,6 16,9 
- plastförpackningar 8,8 8,7 
- glasförpackningar 27,0 22,6 
- metallförpackningar 2,0 1,8 

Elavfall totalt2, varav: 9,7 15 
- kyl, frys, vitvaror m.m. 4,9 6,2 
- bärbara batterier 0,26 0,33 
- ljuskällor 0,18 0,24 
- övrigt elavfall3 4,5 8,2 

1 Avser förpackningar enligt Avfall Webs positioner I18, I20, I21 och I23 utslaget på antal invånare i kommunen resp. 

Sverige. 

2 Avser elavfall enligt Avfall Webs positioner F5 och F6a-e utslaget på antal invånare i kommunen resp. Sverige. 

3 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, kyl och frys, batterier, lysrör och 

lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

4 Enligt uppgifter från Avfall Sverige resp. El-Kretsen. 

Under 2020 insamlades totalt ca 52 kg förpackningar, vilket ligger i nivå med 
riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 

Under 2020 insamlades ca 10 kg elavfall per invånare, vilket ligger under 
riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. 

I Figur 2 i kapitel Avfallsslag och mängder presenteras utvecklingen av mängden avfall 
som omfattas av producentansvar i Uppsala sedan 2010, tillsammans med mängden 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar. 

Förpackningar 
I Uppsala kommun har merparten av alla flerbostadshus fastighetsnära insamling av 
förpackningar. Insamling sker i separata kärl placerade i respektive fastighets 
avfallsutrymme. I dagsläget (hösten 2021) sker ingen fastighetsnära insamling av 
förpackningar från villor i kommunen. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar förekommer även från verksamheter, såväl 
kommunala som privata, genom upphandlade entreprenörer. 

Hushåll i Uppsala som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan välja att lämna 
förpackningar på FTI:s återvinningsstationer eller nyttja TMR:s hämtningstjänst, där 
vissa förpackningar hämtas vid fastigheten. Återvinningsstationerna är ofta placerade 
vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar samt på återvinningscentralerna I 
Uppsala kommun finns totalt ett fyrtiotal återvinningsstationer.  

De insamlade materialen återvinns i varierande utsträckning, beroende på tekniska 
möjligheter och efterfrågan på materialet. 
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Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Upp till åtta däck per 
besökare och tillfälle tas emot på återvinningscentralerna. Även däckfirmor tar emot 
uttjänta däck, utan antalsbegränsning. 

Av de ca 84 000 ton däck som samlas in i Sverige materialåtervinns ca 65 %. Resten 
används som bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i 
däcken i sin process. Materialåtervunna däck används bland annat i vägbeläggningar, 
som dränering och i underlag för lek och idrott. 

Bilar 
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 
bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om bilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och 
miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om de finns på platser 
som allmänheten har tillträde till eller insyn i. På enskild mark eller tomtmark är det 
markägaren som ansvarar för att skrotbilar förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, ansvarar Trafikverket 
för skrotbilar liksom för annan nedskräpning. På övrig allmän mark är det kommunen 
som beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon 
menas fordon som är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral, till återförsäljare, i vissa 
soprum eller i batteriholkar som finns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer.  

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 
återvinningscentral.  

Efter insamling sorteras batterierna efter typ/innehåll varefter så mycket som möjligt 
material- eller energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt avfall.   

Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar också för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter 
(elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på återvinningscentral eller till den mobila 
insamlingen. Även återförsäljare av hemelektronik och liknande tar emot elavfall. För 
alla försäljare av elutrustning, oavsett storlek, gäller principen en mot en, vilket innebär 
att försäljaren är skyldig att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny 
produkt av samma typ eller med samma funktion. För större butiker, med en 
försäljningsyta avsedd för konsumentelutrustning på 400 m2 eller större, är kraven på 
att ta emot elavfall högre. Dessa större butiker ska, förutom principen en mot en enligt 
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ovan, även ta emot konsumentelavfall av mindre storlek, vilket innebär att avfallet inte 
på någon ledd överskrider 25 cm. 

Vissa produkter kan återvinnas i viss utsträckning medan andra är konstruerade så att 
det är mycket svårt att separera de olika materialen. Exempelvis kan ljuskällor krossas 
för att separera kvicksilver från glas och metall. För större vitvaror samt kylar och frysar 
avlägsnas farliga komponenter, PCB, olja, kylkretsar och eventuella freoner innan 
isolering, glas, metall och plast sorteras ut. 

Läkemedel 
Överblivna läkemedel lämnas till apotek eller till den mobila insamlingen för farligt 
avfall.  

Inlämnat läkemedel destrueras genom förbränning på godkända 
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening. 

Övrigt avfall 
Övrigt avfall, även kallat verksamhetsavfall, avser avfall som varken omfattas av 
kommunalt ansvar eller producentansvar. Det utgörs av avfall från företag och andra 
verksamheter och uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor 
eller tjänster.  

Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 
avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar
• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet
• Avfall från fastighetsskötsel
• Avfall från tillverkande industri
• Avfall från energiutvinning

De största flödena av verksamhetsavfall utgörs av olika typer av bygg- och 
rivningsavfall, som tas emot dels på Uppsala Vattens anläggning Hovgården, dels på 
privata anläggningar i regionen.  

Tillverkande industri i Uppsala utgörs framför allt av life science-branschen, som 
innefattar bioteknik, läkemedel, diagnostik och medicinteknik. Detta avfall hanteras 
företrädesvis av privata aktörer. 

Då det saknas samlad kommunspecifik statistik för verksamhetsavfall kan inga exakta 
mängder anges i denna plan.  

Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 
För verksamhetsavfall som varken omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar väljer den enskilda verksamheten själv vilken entreprenör som ska 
samla in och behandla avfallet. Mindre verksamheter lämnar ofta avfallet till 
kommunala återvinningscentraler. 
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Merparten av det avfall som omlastats och sorterats transporteras vidare för 
behandling. För bygg- och rivningsavfall är de viktigaste anläggningarna Ragn-Sells i 
Högbytorp, Wiklunds/Eds Återvinning i Upplands-Väsby, PreZero i Kovik och SÖRAB i 
Löt. 

I vilken utsträckning verksamhetsavfallet omhändertas sorterat eller genomgår 
eftersortering efter insamling varierar. Avfall som lämnas vid återvinningscentralerna 
är i stor utsträckning sorterat i olika fraktioner. Detsamma gäller även delar av 
exempelvis bygg- och rivningsavfallet. 

Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall 
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från kommunen. 

Avfallsanläggningar inom Uppsala kommun 
Inom kommunen finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall från kommunen, varav de viktigaste beskrivs kortfattat nedan.  

Återvinningscentraler 
I Uppsala kommun finns åtta återvinningscentraler, belägna i Almunge, Björklinge, 
Hovgården, Lövstalöt, Storvreta och tre stycken, Boländerna, Gottsunda och 
Librobäck, i Uppsala tätort. En nionde återvinningscentral byggs i skrivande stund i 
Brillinge i norra Uppsala. 

Återvinningscentralen i Boländerna ligger på en för liten yta idag och kommer därför 
att flyttas till Fyrislund. Återvinningscentralen i Gottsunda har ett temporärt bygglov 
som gäller till och med 2025, därefter krävs en ny lokalisering. 

Figur 3 Karta över Uppsala med positioner för återvinningscentraler. 1. Almunge 2. Björklinge 3. Boländerna 
4. Gottsunda 5. Hovgården 6. Librobäck 7. Lövstalöt 8. Storvreta Rem
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Anläggningarna har generösa öppettider, där två av återvinningscentralerna, 
Boländerna och Librobäck, har öppet vardagar kl. 7–20 och på helger kl. 9–18, vilket 
innebär att de är tillgängliga totalt 83 timmar i veckan varav 38 timmar på kvällstid och 
helger. Återvinningscentralen i Gottsunda har öppet kl. 13–19 på vardagar och kl. 9–15 
på helger. Övriga återvinningscentraler har öppet en eller flera dagar i veckan. 

Anläggningarna är öppna för hushåll och mindre företag. Från företag tas grovavfall 
emot mot en avgift, men däremot inte farligt avfall. 

Driften av anläggningarna sker i egen regi. 

På återvinningscentralerna kan följande avfallsslag lämnas: 

• Batterier
• Däck
• Elavfall och vitvaror
• Energiåtervinning (brännbart, som ej kan återanvändas eller 

materialåtervinnas) 
• Fallfrukt och klippt gräs 
• Farligt avfall
• Förpackningar
• Gips
• Impregnerat trä
• Kläder och textilier
• Lastpallar
• Matfett
• Metall
• Returpapper/Tidningar
• Sten och betong
• Stoppade möbler (inkl. isolering)
• Trä
• Trädgårdsavfall
• Wellpapp
• Återanvändbara produkter

År 2020 hade återvinningscentralerna i kommunen totalt omkring 679 000 besök och 
närmare 30 000 ton avfall togs emot. Av denna mängd återvanns 98 % genom 
materialåtervinning, kompostering eller förbränning med energiutvinning. De 
dominerande avfallsfraktionerna var trä (30 %), avfall till energiåtervinning (19 %), 
trädgårdsavfall (18 %) och konstruktionsmaterial (15 %).  

De totala mängderna från återvinningscentralerna har under senare år ökat i takt med 
befolkningsutvecklingen. Sorteringen på anläggningarna har förbättrats successivt, 
vilket betyder att fraktioner för materialåtervinning och trä har ökat och mängden 
brännbart har minskat. Metaller, resårmöbler och bildäck från återvinningscentralerna 
körs till Hovgården för sortering till materialåtervinning eller deponi. Även sten och 
betong, gips och trädgårdsavfall omhändertas på Hovgården. Största delen av 
insamlad wellpapp skickas till pappersbruk i Sverige för materialåtervinning, 
resterande skickas på export till pappersbruk i Europa. Avfall till förbränning körs till 
upphandlade anläggningar. 
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Hovgårdens avfallsanläggning 
Hovgårdens avfallsanläggning nordost om Uppsala ägs och drivs av Uppsala Vatten 
och Avfall AB och tar emot avfall från verksamheter som har ett registrerat 
kundnummer. Avfallet som anländer till anläggningen sorteras på plats innan det går 
vidare till materialåtervinning, förbränning eller deponering på den egna deponin.  

På Hovgårdens avfallsanläggning kan verksamheter lämna följande: 

• Osorterat avfall
• Sorterat bygg- och rivningsavfall
• Förorenade massor
• Trä och ris
• Avfall till kompostering
• Avfall till deponi
• Asbest och tryckimpregnerat trä

Hovgården tog under år 2020 emot ca 94 000 ton avfall, varav ca 63 000 ton utgjordes 
av verksamhetsavfall10. Ca 25 %, eller ca 5 400 ton, av avfallsflödet till sortering 
kommer från Uppsala Vattens återvinningscentraler.  

På Hovgården hygieniseras också det rötade avloppsslam som sedan ska spridas på 
åkermark. 

Uppsala Vattens biogasanläggning 
Uppsala Vattens biogasanläggning, som ligger vid Kungsängens gård, tar emot 
organiskt avfall (exempelvis matavfall) för rötning med framställning av biogas och 
biogödsel. Biogasen används som drivmedel för bilar och Uppsalas stadsbussar. Den 
SPCR120-certifierade biogödseln sprids på åkermark. 

Varje år tar anläggningen emot och behandlar cirka 30 000 ton matavfall från hushåll 
och företag. Knappt hälften av matavfallet kommer från Uppsala kommun. Även 
slakteriavfall, rester från livsmedelsproduktion med mera tas emot och rötas. 

Biogasen används av såväl lokaltrafiken och upphandlade transporter som privata 
fordon och säljs vid två tankstationer i Uppsala. 

Vattenfalls förbränningsanläggning 
Statliga Vattenfall AB driver en anläggning för avfallsförbränning lokaliserad i 
Boländerna. Kommunalt avfall som ska energiåtervinnas, samt importerat avfall, 
förbränns på anläggningen och genererar fjärrvärme, el och fjärrkyla.  

Det inkommande avfallet sorteras inte ytterligare innan förbränning. Avfallslämnaren 
säkerställer sortering i tidigare led genom källsortering och i de flesta fall processande 
avfallsanläggning. Uppföljning sker av Vattenfall genom kontroller på anläggningen. 

Restprodukterna blir bottenaska och flygaska (ca 14 respektive 2 viktprocent av 
inkommande avfall). Flygaskan (askan från rökgasreningen) exporteras och deponeras 
som farligt avfall. Bottenaskan innehåller omkring tio procent metaller som 

10 Benämns grov-, bygg- och industriavfall i miljörapporten. 
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materialåtervinns. Resten är slagg som till största del består av grus som används som 
konstruktionsmaterial på deponier. 

Returpappercentralen 
Returpappercentralen ligger i Boländerna i Uppsala och hanterar företags 
verksamhetsavfall och förpackningar samt hushållens glas, batterier, 
tidningar/returpapper och elavfall. Ägare av Returpappercentralen är Skrotcentralen i 
Uppsala AB och Stena Recycling AB. De största kunderna är inom handeln, industrin, 
fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Villaägare i några av Uppsalas stadsdelar 
erbjuds av Returpappercentralen att ha ett 190 liters kärl för returpapper som töms 
enligt schema. 

Alla utsorterade förpackningar som lämnats på återvinningsstationerna i Uppsala läns 
samtliga kommuner utom Älvkarleby kommun passerar genom Returpappercentralen.  

Skrotcentralen 
Skrotcentralen i Uppsala ligger i Boländerna och samlar in och tar emot järn- och 
metallskrot för återvinning. Skrot och material köps in från bland annat 
tillverkningsindustrin, lantbruk, entreprenadföretag, kommuner och privatpersoner. 
Rivningsuppdrag förekommer också för industri och offentlig förvaltning. 
Skrotcentralens kunder (dvs. de som köper råvaran som tillverkas av skrotet i 
anläggningen i Uppsala) är bland annat stålverk och metallgjuterier. Råvaran blir till 
nya metallprodukter. 

Avloppsreningsverk 
2020 behandlades 19,5 miljoner kubikmeter vatten i Uppsala Vattens 
avloppsreningsverk, varav 18 miljoner kubikmeter renas i det största reningsverket, 
Kungsängsverket i Uppsala. Vid Kungsängsverket tas spillvärme ut från avloppsvatten 
och bidrar till fjärrvärmen i kommunen. 

Övriga reningsverk ligger i Storvreta, Björklinge, Vattholma, Vänge, Gåvsta, Knutby, 
Skyttorp, Järlåsa och Ramstalund.  

Allt revaq-certifierat rötat slam avvattnas och transporteras till Hovgården för 
hygienisering. 

Efter reningen släpps vattnet ut och rinner vidare till Ekoln, Mälaren och Östersjön. 

Övriga anläggningar 
I Uppsala transporteras bygg- och rivningsavfall och annat verksamhetsavfall till 
framförallt följande aktörer för omlastning och sortering: 

• Uppsala Vattens anläggning för mellanlagring av farligt avfall i Fyrislund
• RagnSells, omlastar och sorterar i Kvarnbolund
• Wiklunds, omlastar och sorterar i Vedyxa
• Stena Recycling, har ingen egen omlastnings-/sorteringsverksamhet i Uppsala 

utan kör i huvudsak avfall till Hovgården
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Härutöver finns ytterligare behandlingsanläggningar samt ett tiotal 
bildemonteringsanläggningar totalt i Uppsala, Storvreta och Björklinge.  

Anläggningar utanför kommunen 
Anläggningar utanför kommunen är anläggningar som Uppsala Vatten handlar upp för 
behandling och återvinning av exempelvis farligt avfall och fraktioner som sorterats ut 
för materialåtervinning. 

Härutöver nyttjas ett antal anläggningar för exempelvis återvinning av bygg- och 
industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan 
vara till exempel sorteringsanläggningar eller industrier som använder återvunna 
materialråvaror i produktionen (glasbruk, stålverk, kartongbruk etc.). 

Nedskräpning 
Nedskräpning är ett av de flöden som Naturvårdsverket lyfter fram som särskilt viktigt 
för kommunerna att arbeta med. Nedskräpning i offentliga miljöer skapar ofta en 
negativ spiral som leder till ytterligare nedskräpning, klotter och annan skadegörelse, 
vilket skapar en otrevlig och otrygg upplevelse. Enligt Håll Sverige Rents 
skräpbarometer11 2018 ansåg 76 % av de tillfrågade att nedskräpning generellt är ett 
mycket eller ganska stort problem i Sverige. Av de som svarat att de ibland skräpar ner 
uppger en tredjedel att det inte fanns någon papperskorg i närheten medan en 
sjättedel medger att det berodde på ren lathet. Att motverka detta beteende något 
problematiskt, eftersom allt fler väljer att ta med sig maten från restauranger och 
caféer vilket genererar stora mängder engångsemballage. Samtidigt saknas ofta viljan 
att bära med sig skräpet någon längre sträcka för att slänga det på rätt ställe. 

För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen i kommunen är det viktigt 
att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Därför genomför kommunen 
skräpmätningar, där resultatet för 2019 visar en minskning av skräp i både park- och 
gatumiljö. Förhoppningsvis är detta en effekt av insatser och åtgärder som har 
genomförts för att förebygga nedskräpningen, samt en ökad medvetenhet bland 
uppsalaborna. Skräpmätningen i Fyrisån 2020 visade dock en fördubbling mot året 
innan. Cigarettfimpar och snus är fortfarande de dominerande avfallsslagen, men 
förpackningar från godis, glass, mat och snacks är också vanligt förekommande. 

Insatser som Uppsala kommun har gjort för att minska nedskräpningen inkluderar 
”smarta soptunnor” som drivs av solceller och komprimerar skräpet så att det får plats 
mer skräp i varje kärl. När kärlen börjar bli fulla skickar soptunnan en signal om att det 
är dags för tömning. Överfulla soptunnor har en tendens att öka nedskräpningen, dels 
genom att ytterligare skräp slängs bredvid istället för i soptunnan, dels genom att de 
drar till sig fåglar, råttor och andra djur som river i soporna om de kommer åt. 
Kommunen har också placerat ut så kallade fimpplattor och fimpröstare för att 
uppmuntra att fimpar slängs på rätt ställe. 

En annan typ av nedskräpning är illegal tippning av avfall, så kallad dumpning. Det kan 
vara verksamheter eller privatpersoner som slänger sitt avfall i skogen eller längs med 
vägar för att slippa betala för bortforsling och behandling. Avfallet som dumpas kan 
vara allt från hushållssopor till kylskåp, asfalt och övergivna skrotbilar och kan orsaka 

11 Nedskräpbarometern 2018, Novus/Håll Sverige Rent 
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stora kostnader för markägare och för kommunen. Totalt anmäldes 38 ärenden om 
nedskräpning och 12 skrotbilar till miljökontoret under 2020. Antalet anmälningar är 
dock inte en direkt återspegling av den faktiska situationen då många klagomål på 
nedskräpning och skrotbilar kan hamna på andra ställen än miljökontoret. Hur många 
klagomål som kommer in beror också på viljan hos allmänheten att lämna in klagomål, 
och behöver inte vara kopplat direkt till mängden skräp i naturen. Att ett klagomål på 
nedskräpning kommit in betyder inte heller att det faktiskt var en nedskräpning i 
miljöbalkens mening. En bättre bild av den faktiska nedskräpningen fås vid 
skräpmätningar (se ovan). 
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Nedlagda deponier i Uppsala kommun 
I Uppsala kommun finns över hundratalet äldre nedlagda deponier. Vissa kan medföra 
en risk för miljön. Många av de nedlagda deponierna har från början utgjort grustäkter i 
åsarna eller lertäkter för de tegelbruk som fanns i Uppsala. Lertäkterna hade sin största 
utbredning mellan 1950 och 19651. Både grustag och lertäkter fylldes därefter ofta med 
schaktmassor, sprängsten, rivningsmassor och avfall från hushåll. I början av 1980-
talet riskklassades de äldre avfallsupplagen i kommunen och den klassningen utgjorde 
grunden när SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och Uppsala kommun under 
1993 inventerade totalt 94 nedlagda deponier. Under 1994 till 2001 inventerades 
ytterligare 13 deponier. SGU gjorde en utökad undersökning 1997 där man installerade 
grundvattenrör och tog prover som analyserades på deponierna med den högsta 
risken från 1993.  

Länsstyrelsen har åren 1999 - 2013 inventerat förorenade områden på uppdrag av 
Naturvårdsverket och riskklassat dem enligt MIFO-metodiken2. Länsstyrelsen 
administrerar den databas där förorenade områden i Uppsala län är inlagda. Den gick 
tidigare under namnet MIFO-databasen men ersattes 2009 med EBH-stödet. Under 
hösten 2004 förde Länsstyrelsen in samtliga uppgifter om Uppsala kommuns nedlagda 
deponier i MIFO-databasen. I januari 2012 fanns uppgifter om totalt 126 deponier. 
Riskklassningen som används i MIFO-metodiken innebär att man gör en sammanvägd 
bedömning av riskerna för hälso- eller miljöskador vid ett förorenat område. I 
bedömningen utgår man från föroreningarnas farlighet, nivåer, spridnings-
förutsättningar och områdets känslighet. Det finns fyra olika klasser där 1 innebär 
mycket stor risk och 4 innebär liten risk för de risker för människors hälsa och miljön 
som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden.  

Vid Uppsala kommuns arbete med avfallsplanen 2013 framkom önskemål från 
miljöförvaltningen att de nedlagda deponierna skulle riskklassas enligt MIFO. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden (GSN) utförde riskklassningen med hjälp av konsulten 
Geosigma AB. Riskklassningar av över 100 objekt gjordes 2015–2017 och uppdateringar 
gjordes direkt i de befintliga MIFO-rapporterna3. Först sorterades ett antal deponier 
som innehöll rena schaktmassor bort från SGU:s tidigare riskbedömningar. De ansågs 
inte utgöra någon risk för den omgivande miljön. De uppdaterade rapporterna är ännu 
inte införda i EBH-stödet men kommer att lämnas över till Länsstyrelsen.  Rem
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Arbetet 2015–2017 resulterade i 4 objekt i MIFO riskklass (RK) 1, 34 objekt i RK2, 47 
objekt i RK3 och 15 objekt i RK4.1 

Prioriterade deponier 
Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av de nedlagda deponierna. I det arbetet har 
miljöförvaltningen först prioriterat de avfallsupplag som ligger på Uppsala- och 
Vattholmaåsen, eftersom den kommunala vattentäkten utgörs av grundvatten från 
åsen. Åsmaterialet är genomsläppligt varför föroreningar kan spridas ned till 
grundvattnet. Dessa deponier får därmed en högre riskklass än de deponier som inte 
ligger på åsen. Exempel på deponier där man tidigare haft grustäkter i åsen är Tunåsen 
(till exempel Sand-grustäkt Tunabackar, Sandvik-Tunåsen) och norr om Uppsala till 
exempel Faxan, Lövstalöt, Björklinge, Åsby, Drälinge, Högsta).   

Under 2010-talet upptäcktes perfluorerade substanser, PFAS, som en förorening i 
miljön i hela Sverige. PFAS är ett ytaktivt ämne som används i till exempel smörjmedel 
och brandskum. Undersökningar har visat att deponier som bedrivits i slutet av 1900-
talet och under 2000-talet innehåller PFAS, som lakar ut och sprids till olika vatten. 
PFAS förekommer vid den nuvarande kommunala deponin Hovgården och vid den 
nedlagda kommunala deponin Vedyxa. Därför har miljöförvaltningen prioriterat tillsyn 
av undersökningar av PFAS vid nedlagda deponier där det finns misstanke att PFAS-
förekommer och kan spridas till bostäder med enskilda vattentäkter.  

Nedan ges en beskrivning av de deponier som för närvarande bedöms utgöra störst 
risk för människans hälsa och/eller för miljön baserat ovanstående prioriteringar. Det 
är fyra deponier som har klassificerats i RK1 och tre som klassificerats i RK2.  

1 Lertäkter i Uppsala. Inventering och föroreningssituation. Projektarbete vid Västerbergslagens 
utbildningscentrum av Theresa Weber-Qvarfort 2011 
2 Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket rapport 4918  
3 Metodbeskrivning för MIFO-inventering av nedlagda deponier, Uppsala kommun, Gesosigma AB 
2018-02-22  

RK 1 

RK 2

RK 3

RK 4

RK 1 RK 2 RK 3 RK 4

Figur 1. Resultatet av MIFO-klassningen av 100 
nedlagda deponier i Uppsala kommun 2015–2017. 
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1. Ekebyboda
Den före detta kommunala deponin är belägen ca 8 km nordväst om Uppsala. Den har 
en uppskattad utbredning om mer än 50 000 m2. Norr om deponin finns privat 
bebyggelse med dricksvattenbrunnar. Enligt uppgift togs tippen i bruk 1953 för 
deponering av industri- och avfall från hushåll. Från 1963 deponerades aska och slagg 
från avfallsförbränningen i Boländerna. Även rens från oljeavskiljare, sotvatten från 
avfallsförbränningen samt oljeförorenad jord har lagts upp på platsen. År 1990 
deponerades uppskattningsvis 8000 m3 brandsläckt torv enligt uppgifter i stadsarkivet, 
som kom från branden i torvladen vid Värmeverket 1990. Deponin är sluttäckt med 
jord- och lera och delvis bevuxen. Lakvattenkvalitén från deponin har analyserats på ca 
30 olika parametrar 1959–2007. I ett examensarbete från 2014 klassas deponin i RK 1 
framförallt på grund av höga halter kadmium. Även andra metaller finns i höga halter 
men vissa minskar med tiden.   

Undersökningar: Kontrollprogram enligt föreskrifter för nedlagd deponi enligt ovan 
med mätningar av fysikaliska och kemiska parametrar som pH och redoxpotential. 
Stadsbyggnadsförvaltningen lät utföra två miljötekniska markundersökningar av 
deponin 2019–2021. Framförallt undersöktes förekomst av PFAS i olika vatten p.g.a. 
uppgifterna om brandskadade massor. Inga PFAS i halter över rikt/gränsvärden kunde 
detekteras. Provgropar grävdes även på deponin och jordprover visade på förekomst 
av petroleumkolväten, tungmetaller och dioxiner. Vattenprovtagningen visade ingen 
spridning av föroreningarna. Dricksvatten från närbelägna enskilda vattentäkter 
analyserades också för PFAS och inga halter över rikt/gränsvärden kunde påvisas. Nya 
undersökningar har initierats 2021 för att verifiera detta resultat.   

2. Vedyxa kommunala deponi
Vedyxa avfallsupplag är beläget ca 8 km öster om Uppsala stad. I området finns 
ytterligare ett antal pågående deponier, de flesta med inert 2avfall. Vid den kommunala 
deponin har deponering skett 1955–1971 av oorganiskt industriavfall, avfall från 
hushåll- och byggnadsavfall, slagg och aska, avloppsslam, oljeförorenad jord, slam från 
ytbehandlingsindustri och kemtvättar mm. Enligt uppgift finns ca 20 000 ton avfall från 
hushåll och 45 000 ton slagg och askor. Efter att deponin täckts med jord fortsatte 
deponeringen 1993–2003 med bergmassor, jord, lera torv och grönkompost med 
tillstånd enligt miljöskyddslagen för maximalt upplag av 250 000 m3 massor. Åtgärder 
för efterbehandling kom igång efter att avslutningsplanen tagits fram 2010. Deponin är 
täckt med ett tunt skikt av lera, schaktmassor och rötslam. Vegetationen inom 
deponeringsområdet utgörs av gräs och buskar. Den officiella avslutningen av 
miljöförvaltningen gjordes 2017.   

Undersökningar: Sedan 1970 har man tagit prover på lakvatten. Kontrollprogrammet 
har förändrats något under åren men i princip har provtagning skett två gånger om 
året. För några år sedan upptäcktes PFAS i lakvattnet. Dessa har även spridits till 
omkringliggande fastigheter och ett kontrollprogram för årlig uppföljning av privata 
brunnar finns.   

2 Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under lagring. 
Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något 
sätt. 
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3. Librobäckstippen/Börjetippen
Deponin är en före detta lertäkt där avfall deponerades 1945–1957. Lergropen 
användes som Uppsala kommuns officiella industrideponi men även avfall från hushåll 
har deponerats. Utbredningen av förorenade massor uppskattas till 40 000 m3. 
Deponin ligger i direkt anslutning till Fyrisån i öst. Flertalet mindre industrier har haft 
verksamhet på plats genom åren och området är nu föremål för en ny detaljplan (Börje 
Tull) för bostadsändamål. Marken i området har undersökts och föroreningar (främst 
PAH, oljekolväten, arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink) har 
konstaterats. Fyllningen innehåller även rester av tegel, trä, glas och metallbitar. Risk 
för spridning av föroreningar bedöms främst ske via markvattnet i ledningsgravar.   

Undersökningar/åtgärder: Krav på efterbehandling finns i den nya detaljplanen. Hela 
området har undersökts i omgångar och en miljökonsekvensbeskrivning för 
byggnation inom deponin har tagits fram.  

4. Sand/grustäkt Tunabackar
Deponin består av två före detta sandtäkter som ligger på åsen på västra sidan om 
Svartbäcksgatan söder om Bärbyleden. Båda är återfyllda. Området är delvis bebyggt 
samt utgörs av parkmark. Den ena deponin har konstaterade föroreningar av arsenik 
och PAH i jord samt arsenik, koppar och PAH i grundvatten. Den andra deponin är inte 
undersökt. Föroreningsnivåerna bedöms som stor utifrån uppskattning om 
fyllnadsmassornas volym (9–10 m djup). Spridningsförutsättningarna bedöms som 
mycket stora då de ligger på Uppsalaåsen och tätande lerlager ovan vattenmagasinet 
saknas. Känsligheten för mark och grundvatten bedöms som mycket stora då 
människor bor och vistas inom området samt lokalisering inom vattenskyddsområde. 
Skyddsvärdet för grundvatten bedöms som mycket stort.   

Undersökningar: Del av området, fastighet Tuna Backar 38:2 samt Tunaparken, Tuna 
Backar 1:3, har undersökts 2015/2016. Förhöjda halter av arsenik, koppar och PAH i 
grundvattnet analyserades. I jord påträffades fyllning ned till som mest 10 meters djup. 
Arsenik och PAH-H har uppmätts i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig 
markanvändning i ytlig jord.  

5. Sävja/Gökarbotippen
Gökarbotippen har nyttjats för deponering av sten, schaktmassor, rivningsmaterial, 
skogsavfall, skrot och oljetunnor. Mellan 1987 och 2011 hade Uppsala kommun ett 
avtal med SLU om deponering av överskottsmassor i samband med utbyggnaden av 
Sävja. Exakta siffror angående vilka mängder av överskottsmassor från Sävja som 
deponerades på Gökarbotippen saknas, men under 1993 deponerades 5600 m3 
massor enligt Uppsala kommun. De finns dokumentation om deponering av 
brandsläckt torv på deponin. Torven ska dels ha blandats med sand och jord för 
användning som anläggningsmassor, dels använts som täckskikt vid färdigställandet 
av deponin.  

Undersökningar: Ett dricksvattenprov togs 2019 vid näraliggande enskild vattentäkt för 
analys av PFAS. Inga PFAS påvisades. Nya undersökningar har initierats 2021 för att 
verifiera detta resultat.  
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6. Lurbotippen
Lurbotippen är en kommunal avfallsdeponi där schaktmassor, rivningsmaterial, asfalt 
och betong tidigare har deponerats. Deponin togs i drift cirka 1989 och används idag av 
Uppsala kommun för upplag av snö. Deponin har byggts upp i etapper och är cirka 5 
meter hög och ska innehålla mer än 50 ton massor, som enligt obekräftade källor delvis 
kan härstamma från markarbeten i Gottsunda. Enligt Gatunämndens handlingar ska 
enbart ”rena” massor ha deponerats på Lurbotippen. Det finns uppgifter om att 
brandsläckt torv från branden av torvladan vid Värmeverket 1990 lagts på deponin.  

Undersökningar: En första undersökning 2015 visade förekomst av PAH i 
deponimassorna. Under 2019 har prov på lakvatten visats innehålla PFAS. Nya 
undersökningar har initierats 2021 för att verifiera detta resultat.  

7. Stenhagentippen
Platsen har enligt uppgift använts för förvaring och deponering av byggnadsmaterial 
från trafikverket. 1991 deponerades 5000 m3 torv i områdets nordnordvästliga hörn. 
Torven ska ha blandats med sand och jord för användning som anläggningsmassor.  

Undersökningar: Ett dricksvattenprov från enskild vattentäkt i närheten och ett 
lakvattenprov analyserades 2019 med avseende på PFAS. Inga PFAS påvisades. Nya 
undersökningar har initierats 2021 för att verifiera detta resultat. 
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Förteckning över nedlagda deponier 
En sammanställning av 108 nedlagda deponierna i kommunen med uppgift om 
avfallsslag och riskklass har gjorts i Tabell 2. Dessa riskklassades 2015–2017. Deponier 
med riskklass 1 och 2 finns utmarkerade på Karta 1. Vissa av deponierna har varit 
kommunala men det finns inte full vetskap om ansvaret för alla deponier (de som vi 
känner till har varit kommunala är markerade i tabellen). En åtgärd har lagts in i 
avfallsplanen om att utreda ansvarsfrågan för nedlagda deponier.   

Förklaring till Tabell 2:  
Id = Id-numret i EBH-databasen  

RK MIFO = riskklass enligt Geosigmas senaste riskklassning 2015–2017  

RK SGU = riskklass enligt SGU:s riskklassificering 1993/1997; dessa är medtagna för att 
inte alla deponier har klassats enligt MIFO  

VU = verksamhetsutövare  

i.u. = inte undersökt  

* = prioriterad deponi för undersökningar/åtgärd

Tabell 1. Avfallsslag per kategori 

Avfallskategori Avfallsslag 
1 Enbart schaktmassor 
2 Schaktmassor uppblandat med byggavfall och/eller asfalt 
3 Soptipp bestående av skiftande innehåll, till exempel avfall 

från hushåll-, bygg och trädgårdsavfall utan större 
dominans av någon avfallstyp 

4 Tipp bestående av trä, sågspån eller bark 
5 Mindre tippar av gårdstippskaraktär huvudsakligen 

bestående av metallskrot 
6 Gamla kommunala tippar där även industriavfall har 

tippats  
7 När ingen information om innehållet finns och täckningen 

omöjliggör identifiering av innehållet 
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Tabell 2. Förteckning över nedlagda deponier i Uppsala kommun (förklaring av förkortningar m.m. se ovan) 

Objektnamn Id Fastighet RK MIFO RK SGU Avfallsslag 
Se tab. 1 

Kommunal 
VU 

Nedlagd deponi, Ekebyboda * 148414 Ekebyboda 1:2, Ekebyboda 1:3 1 1 6 X 

Nedlagd deponi, Vedyxa * 148434 Vedyxa 1:3 1 i.u. 6 X 
Börjetippen/Librobäckstippen/ 
Kv. Penningby *  

148442 
148594 

Librobäck 1:41; Librobäck 7:3; Librobäck 9:2; Librobäck 9:3, Lib
robäck 10:5; Librobäck 11:1; Librobäck 13:1; Librobäck 13:2; Li
brobäck 14:3, Librobäck 14:1  

1 2 6 X 

Sand/Grustäkt 1, Tuna backar, 
tidigare 2 täkter: 
Grus- och sandtag 1, Tuna backar 
Sandgrop Tunabackar * 

ny rapport  
178017 
177947 

Tuna Backar 1:15, Tuna Backar 37:1, Tuna Backar 37:2 1 i.u. industri-avfall? 

Svartbäcksgatan-Sandgropsgatan 148355 Svartbäcken 1:5 2 4 2 
Nedlagd deponi, Faxan-Thelins 148359 Fullerö 18:12, Fullerö 18:13, Fullerö 18:42, Fullerö 18:43 2 2 3 
Nedlagd deponi, Vaksala-Skälby 148360 Vaksala-Skälby 1:7, Jälla 2:18, Vaksala-Vallby 13:1, Vaksala-

Skälby 1:5, Vaksala-Skälby 2:6  
2 3 3 

Nedlagd deponi, Rosta 148361 Rosta 3:5 2 2 2 
Nedlagd deponi, Storvreta-
Skogsvallsvägen  

148362 Storvreta 47:277 2 3 3 X 

Nedlagd deponi, Bergsbrunna-
idrottsplats 

148372 Bergsbrunna 16:1 2 3 2 

Nedlagd deponi, Sävja-
Gökarbotippen * 

148374 Nåntuna 3:1 2 2 3 X 

Nedlagd deponi, Lurbotippen * 148378 Vårdsätra 11:1, Stabby 1:1 2 4 3 X 
Nedlagd deponi Stenhagen * xxxxxx Berthåga 11:3 i.u. i.u. 2 X 
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Nedlagd deponi, Almunge-
Fårsjöberg  

148379 Almungeberg 1:8 2 4 3 X 

Nedlagd deponi, Knutby-Igelsjön 148382 Hemåla 3:5 2 4 1 X 
Nedlagd deponi, Vedbacka-
Riksväg 55  

148385 Läby-Österby 24:1, Läby-Västerby 7:1 2 4 2 X 

Nedlagd deponi, Vänge 148387 Vänge-Bärby 4:1 2 3 3 
Nedlagd deponi, Järlåsa-
Bryggarbo  

148391 Nordanå 1:7, Nordanå 1:3, Nordanå 1:26 2 4 1 

Nedlagd deponi, Järlåsa-
Spjutmossen 

148392 Kvicksätra 1:7 2 3 3 

Nedlagd deponi, Björklinge, badet 148397 Björklinge-Salsta 1:1 2 2 1 
Nedlagd deponi, Björklinge-
camping 

148398 Björklinge-Tibble 2:3 2 2 1 

Nedlagd deponi, Högsta 148401 Högsta 3:17 2 3 3 
Nedlagd deponi, Vattholma-
Salsta tegelbruk 

148407 Björhammar 1:3 2 i.u. i.u. X 

Nedlagd deponi, Vattholma-
Lenaberg  

148409 Lenaberg 2:1, Lena 1:1, Kunsta 2:1 2 4 1 X 

Nedlagd deponi, Ullbolsta såg 148428 Ullbolsta 6:3, Ullbolsta 6:6, Tungelbo 1:6 2 4 4 
Nedlagd deponi, Björklinge-
Häggeby  

148431 Häggeby 2:7 2 4 4 

Nedlagd deponi, Solbacken 148433 Nåntuna 2:2, Nåntuna 2:3 2 2 6 
Nedlagd deponi, Tipp-Toppen 148435 Storvreta 47:277 2 3 X 
Nedlagd deponi, Solvalla 148438 Solvalla 5:1 2 4 X 
Nedlagd deponi, Tuna backar 148441 Tuna backar 36:1 , Svartbäcken 1:10, Svartbäcken 1:5, 

Svartbäcken 18:1, Svartbäcken 18:2, Svartbäcken 18:3, 
Svartbäcken 17:1, Tuna Backar 1:15, Tuna Backar 35:1, Tuna 
Backar 37:3, Tuna Backar 37:4, Svartbäcken 18:4  

2 2 i.u.
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Nedlagd deponi, Värmeverket 148443 Boländerna 13:2, Boländerna 13:5 2 2 X 
Ekeby Bruk 149296 Eriksberg 

1:27, Flogsta 11:14, Flogsta 11:12, Flogsta 47:3, Kåbo 1:1, Flo
gsta 11:19 

2 4 6 

Deponi med laboratorieavfall, SLU 149362 Ultuna 2:1 2 i.u. i.u.
Sandvik-Tunåsen 149363 Gamla Uppsala 80:5 2 i.u. 2 
Upsala Gamla Teglebruk 175946 Svartbäcken 1:10 2 i.u. 3 
Nedlagd industrideponi. Börje-
Hässelby 6:1  

177907 Börje Hässelby 6:1 2 i.u. i.u.

Röbo Grustäkt 177937 Gamla Uppsala 21:29, 
Gamla Uppsala 21:63, 
Gamla Uppsala 21:48, 
Gamla Uppsala 21:73, 
Gamla Uppsala 21:76 

2 

Nedlagd deponi, Nyby 177945 Löten 1:4, Löten 1:1, Gamla Uppsala 21:58, Gamla Uppsala 
104:1, Gamla Uppsala 105:1, Gamla Uppsala 106:1, Gamla 
Uppsala 107:1, Gamla Uppsala 108:1, Gamla Uppsala 120:1 

2 i.u. i.u.

Lertäkter i Luthagen 177948 Luthagen 1:2; 1:23; 19:1; 19:2; 20:4; 36:1; 36:2; 42:1; 42:2; 
42:3; 42:4; 43:1; 43:2; 43:3; 43:4; 43:5; 44:1; 44: 2 

2 i.u. 2 + industri 
(glasyr) 

Waksala Tegelbruk, Fålhagen 178000 Fålhagen 1:32, 1:34, 14:6, 20:4, 20:5, 20:6, 21:1, 21:2, 21:3, 
21:4, 21:5, 22:3, 22:4, 22:5, 23:1, 23:2, 23:3, 23:4, 23:5, 23:6, 
25:8, 25:9, 25:10, 25:18, 30:4, 30:5, S:12  

2 i.u. 2 

F.d. lertäkter, Vaksala Nya
Tegelbruk, Fålhagen

178008 Fålhagen 10:5, Fålhagen 10:4, Fålhagen 10:1, Fålhagen 8:1, 
Sala backe 6:4, Sala Backe 6:2, Sala Backe 
6:3, Fålhagen 10:3, Fålhagen 1:13, Fålhagen 1:30, Fålhagen 1
6:1, Sala Backe 6:5 

2 

Sandtag 3, Tuna Backar 178020 Tuna Backar 1:4, Tuna Backar 33:1, Tuna Backar 33:4, Tuna 
Backar 33:3  

2 
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Deponi 
av Fyrisåns muddringsmassor 
från 1949-51  

178918 Ultuna 2:1 2 i.u. Mudder-
massor 

F.d. lertäkter, Vaksala Nya
Tegelbruk norr, Fålhagen

ny rapport  Fålhagen 10:1; 10:4; 10:5; 1:30; Sala Backe 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 
6:5   

2 i.u. 2,3 

Nedlagd deponi vid Fyrishov (del 
av Uppsala Norra tegelbruk 

ny rapport  Svartbäcken 1:10 2 i.u. 3 

Nedlagd deponi Upsala Norra 
tegelbruk 

ny rapport  Svartbäcken 1:5, 18:1, 18:2, 18:3, 1:10, 17:1, 26:1 2 i.u. 2 

Österleden Gamla Uppsala 148352 Gamla Uppsala 21:21, Gamla Uppsala 21:57, Gamla Uppsala 
21:23 

3 4 2 

Österleden Råbyvägen 148353 Brillinge 5:1, 7:1, 1:17 3 4 1 
Nedlagd deponi, E4-Röbo 148356 Gamla Uppsala 21:44 3 4 3 X 
Nedlagd deponi, Stora vallskog 148357 Vallskog 1:10 3 4 7 X 
Nedlagd deponi, Sjödyn 148363 Jälla 2:18, Jälla 2:6 3 2 3 
Nedlagd deponi, Högtomt 148364 Örlösan 3:1 3 3 5 X 
Nedlagd deponi, Funbo-Söderby 
såg 

148367 Funbo-Söderby 6:1 3 4 4 

Nedlagd deponi, Danmarks-Kumla 
II  

148371 Danmarks-Kumla 8:7, Danmarks-Kumla 8:3, Danmarks-Kumla 
10:1  

3 4 3 

Nedlagd deponi, Ultuna 148375 Ultuna 2:1 3 3 2 X 
Nedlagd deponi, Flottsund-
Brostugevägen  

148376 Sunnersta 175:12 3 4 1 X 

Nedlagd deponi, Knutby-
Tunbacken 

148381 Hemåla 3:5 3 4 1 

Nedlagd deponi, Knutby-Åsby 148384 Knutby-Åsby 7:1, Knutby-Tarv 6:1 3 4 7 X 
Nedlagd deponi, Brunna-Vängeån 148386 Vänge-Väsby 1:4, Vänge-Väsby 1:3 3 4 3 
Nedlagd deponi, Holmskog 148388 Holmbro 1:4 3 3 2 X 
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Nedlagd deponi, Läby 148393 Björklinge-Läby 1:34 3 4 2 X 
Nedlagd deponi, Björklinge-Täbo 148394 Ramsjö 1:21 3 4 2 
Nedlagd deponi, Björklinge-
Grönängen 

148395 Ramsjö 1:6, Ramsjö 1:20 3 3 2 

Nedlagd deponi, Björklinge-Sätuna  148396 Skommarbo 1:2 3 4 7 
Nedlagd deponi, Drälinge 148399 Drälinge 1:24 3 3 3 X 
Nedlagd deponi, Åsby 148400 Björklinge-Åsby 5:1, Björklinge-Åsby 8:1, Högsta:3:4 3 3 1 X 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Uppsala 
grus 

148402 Överbacka 1:3 3 3 7 X 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-
Hallbloms  

148403 Överbacka 1:1, Överbacka 1:3, Fjuckby 2:21 3 2 2 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-
Lindroths 

148404 Nederbacka 1:4, Nederbacka 1:2 3 3 1 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-
vattentäkt 

148405 Bälinge-Lövsta 9:18 3 4 7 

Nedlagd deponi, Storvreta-
Kull Gränby 

148411 Lena-Husby 4:1 3 4 1 

Nedlagd deponi, Storvreta-Östa 148412 Östa 2:2, Östa 2:4 3 2 2 
Nedlagd deponi, Råstensby 148418 Hemåla 3:5, Hemåla 3:3 3 3 3 X 
Nedlagd deponi, Funbo-Skällerö 148421 Skällerö 2:27 3 3 2 X 
Nedlagd deponi, Librobäck 148422 Husbyborg 1:82 3 4 3 
Nedlagd deponi, 
Stenviken, Björnarbo tegelbruk 

148427 Tungelbo 1:6 3 3 3 

Nedlagd deponi, Fullerö-Hamra 148429 Fullerö 21:52 3 4 3 
Nedlagd deponi, Läby mosse 148430 Björklinge-Läby 1:34, Sjöbo 1:2 3 4 4 
Nedlagd deponi, Jälla 2 148436 Jälla 2:18 3 4 i.u.
Nedlagd deponi, Länna 148437 Marma 4:11 3 1 4 
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Nedlagd deponi, Hågadalen 148439 Norby 31:74 3 4 i.u.
Nedlagd deponi, Råstensby 148440 Hemåla 3:5, Hemåla 3:3 3 i.u. i.u. X 
Nedlagd deponi, Dalboda-
Vendels grustag 

148446 Älby 6:2, Norunda Allmänning 2:1 3 i.u. 7 

Gammal soptipp, Tomta 170227 Tomta 1:12 3 i.u. i.u.
Soptipp vid Fredriksberg, Järlåsa 175618 Friberga 1:2, Lilla Slässbo 1:11 3 i.u. i.u.
Nedlagd deponi Brillinge 177941 Brillinge 6:1, Brillinge 6:2, Brillinge 6:3, Brillinge 6:6, Brillinge 8:

1, Brillinge 9:1, Brillinge 1:17, Brillinge 2:2, Brillinge 6:5  
3 4 1 

Nedlagd 
deponi Brillinge för Salsta Tegelbru
k 

177943 Brillinge 8:1, Brillinge 1:17>1 3 i.u. i.u.

Nyby 177945 Löten 1:1; 1:4; Gamla Uppsala 104:1; 105:1, 106:1, 107:1, 
108:1  

3 i.u. 2 

Lertäkt för Domkyrkan Tegelbruk 177953 Luthagen 13:1, Luthagen 13:2, Luthagen 1:4, Luthagen 82:1, 
Luthagen 82:2, Svartbäcken 1:10 

3 i.u. 2 

F.d. lertäkt i Librobäck 177954 Librobäck 4:1, Librobäck 4:23, Librobäck 1:1, Librobäck 1:40 3 i.u. i.u.
Danmarks-Kumla, F.d. lertäkt 177964 Danmarks-Säby 6:5, Danmarks-Kumla 1:15, Danmarks-Kumla 

S:1, Danmarks-Säby 6:2>3 
3 i.u. i.u.

Bergsbrunna Tegelbruk AB 177966 Danmarks-Berga 1:4; Danmarks-Berga 2:13; Danmarks-Vallby 
6:1 

3 i.u. 2 

Deponi 
av Fyrisåns muddringsmassor, Nån
tuna 

178920 Nåntuna 3:1, Nåntuna 1:2 3 i.u. 1 

Landbro såg (AB Frötuna gård), 
Nedlagd deponi  

148365 Frötuna 20:1 4 2 4 

Nedlagd deponi, Funbo kyrka 148366 Funbo 2:1 4 4 7 X 
Nedlagd deponi, Lurbo ridklubb 148377 Vårdsätra 11:9, Vårdsätra 11:21, Vårdsätra 11:1 4 4 3 X 

Nedlagd deponi, Åland-Dunderbo 148389 Ålands-Österby 12:1 4 3 2 X 
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Nedlagd deponi, Järlåsa 148390 Lilla Slässbo 1:180, Lilla Slässbo 1:181, Lilla Slässbo 1:182 4 i.u. i.u.
Nedlagd deponi, Vattholma-Backa 148408 Backa 1:4 4 4 1 
Nedlagd deponi, Lena-Husby 148410 Lena-Husby 3:5, Lena-Husby 6:1 4 4 1 
Nedlagd deponi, Nyåkers kvarn 148420 Börje-Ströja 2:3 4 3 3 X 
Nedlagd deponi, Danmark-
Övergård  

148423 Danmarks-Kumla 2:2 4 4 3 X 

Nedlagd deponi, Skyttorp-Säby 148425 Tensta-Säby 1:1 4 3 3 X 
Nedlagd deponi, Kiplingeberg 148426 Bälinge-Väsby 2:3 4 4 3 X 
Nedlagd deponi, F16 148432 Ärna 5:16 4 4 1 
Nedlagd deponi - Vaksala-Eke 176226 Vaksala-Eke 3:8 2 i.u. i.u.
Nedlagd deponi, Almunge-Hagby 148380 Almunge-Hagby 3:1 i.u. 3 1 
Nedlagd deponi, Knutby-
Rönnvägen 

148383 Ellsta 2:2 i.u. 4 1 

Nedlagd deponi, Skyttorp-
sportstugan 

148406 Holvarby 7:1, Rockbo 1:7 i.u. 4 1 

Nedlagd deponi, Fridhem-
SV Skäve väg 288  

148413 Vaksala 5:3 i.u. 3 5 
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Karta 1. Kartan visar utmarkerade deponier med riskklassificering MIFO 1 och 2 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
www.uppsala.se 

Bilaga 5 Uppföljning av föregående 
avfallsplan 
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Bakgrund 
Uppsala Vatten och Avfall AB har, på uppdrag av Uppsala kommun, tagit fram en 
avfallsplan för 2014–2022. Avfallsplanen innehåller två målområden, som i sin tur 
innefattar ett antal effektmål. Till effektmålen är mätbara mål och aktiviteter knutna 
som konkret beskriver hur långt Uppsala kommun vill nå och hur kommunen ska 
arbeta för att komma dit. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall ska avfallsplanen beskriva hur mål och åtgärder i den 
föregående avfallsplanen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen, vilket 
den här bilagan avser att svara upp mot. Syftet med bilagan är även att utgöra ett 
underlag för framtagandet av den nya avfallsplanen, där uppföljningen ska kunna ge 
insikt i vad som fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra i den tidigare 
avfallsplanen. Målsättningen är att de erfarenheterna ska kunna implementeras i 
arbetet med den nya avfallsplanen. 

I det första målområdet Från avfall till resurs, som innefattar materialåtervinning, 
återanvändning och farligt avfall, speglas Uppsala kommuns ambition att skapa en 
resurseffektiv avfallshantering med en minimal miljöpåverkan. Det andra målområdet 
heter Avfallshantering med människan i fokus och handlar om Uppsala kommuns 
ambition att skapa en avfallshantering som både innebär en god arbetsmiljö för dem 
som hanterar avfallet samt ger en god service till medborgarna. Målområdet fokuserar 
på frågor som avfallsminimering, nedskräpning, arbetsmiljö och service. 

Avfallsplanen har följts upp kontinuerligt. År 2018 reviderades planen i mindre 
omfattning, framförallt i syfte att stärka de mål och aktiviteter som var aktuella efter att 
halva planperioden passerat. År 2021 kompletterades planen med mål och aktiviteter 
som Uppsala kommun arbetar med för att minska och förebygga uppkomsten av skräp 
i haven, i enlighet med Hav- och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljö. 

I tabellerna i kapitel 3 Bedömning av måluppfyllelse beskrivs de mål och aktiviteter som 
presenteras i avfallsplanen tillsammans med nyckeltal som förklarar hur målet eller 
aktiviteten följs upp. Där ligger även en bedömning av uppfyllelsen av målet eller 
genomförandet av aktiviteten utifrån senast tillgänglig information. Flera mål och 
aktiviteter sträcker sig fram till 2022 och därmed är det inte möjligt att göra en 
fullständig uppföljning av alla mål och aktiviteter för den period de är aktuella. Vissa 
mål och aktiviteter har exempelvis inte följts upp sedan 2018, då uppföljningen kan ha 
krävt en telefonundersökning som planerats till vart fjärde år. I andra fall har mål och 
aktiviteter följts upp så sent som 2021. I de fall där det är relevant nämns vilket år 
uppgifterna från uppföljningen av ett mål eller en aktivitet hör till. I kapitel 2 
Sammanfattande bedömning presenteras det samlade resultatet från uppföljningen 
samt några aspekter av avfallsplanen som bedöms ha fungerat bra eller mindre bra.  
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Sammanfattande bedömning 
Syftet med avfallsplan 2014–2022 har varit att underlätta för kommunen att uppnå 
nationella miljökvalitetsmål, ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över 
avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka den. Avfallsplanen är 
omfattande och täcker många områden genom sina specifika och mer övergripande 
mål och aktiviteter. Avfallsplanens upplägg är enkelt och sambandet mellan målen och 
aktiviteterna är tydligt. 

Avfallsplanen 2014–2022 innehåller 26 mål. Av dessa bedöms 10 vara uppnådda eller 
genomförda, 7 delvis uppnådda eller genomförda och 9 mål bedöms vara ej uppnådda 
eller genomförda. Av de 59 aktiviteter som lyfts fram i avfallsplanen bedöms 38 vara 
genomförda, 15 bedöms vara delvis genomförda och 6 bedöms vara ej genomförda. En 
stor andel av aktiviteterna bedöms därmed vara genomförda, även om det inte per 
automatik innebär att de mål de tillhör är uppnådda.  

Nuvarande avfallsplan innefattar mål och aktiviteter som fokuserar på 
materialåtervinning och återanvändning, felsorterat farligt avfall och den negativa 
miljöpåverkan från de nedlagda deponierna. Fokus har även lagts på att medborgarna 
ska bidra till ett hållbart samhälle genom beteendeförändring och genomtänkta 
handlingar. Avfallsplanen innehåller även mål och åtgärder som bidrar till god service 
mot medborgarna och god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet. I stort sett är 
dessa fokusområden även med i den nya avfallsplanen med vissa anpassningar, som 
exempelvis nya lagar, nationella strategier och etappmål, kommunens mål och 
utvecklingsarbete inom avfallsområdet. Mer fokus kommer ligga på förebyggande av 
uppkomsten av avfall genom bland annat att ställa krav i upphandlingar. 

Några mål som inte har uppnåtts är dessa kring hushållens kunskap och beteende 
gällande hanteringen av farligt avfall. Resultaten av den senaste 
telefonundersökningen visar att andelen hushåll som har tillräckligt med kunskap om 
hanteringen av avfallet och andelen som tycker att det är lätt att lämna farligt avfall har 
minskat sedan första genomförda undersökning. Dessa resultat visar på att rätt 
information inte har lyckats nå ut tillräckligt vilket bör tas vidare till kommande 
avfallsplan. 

Under arbetet med genomförandet och uppföljningen av avfallsplanen har följande 
utmaningar identifierats: 

• Avfallsplanen har genom åren saknat ett tydligt arbetssätt för 
genomförande och uppföljning. Sedan 2019 har träffar med några av 
målens och aktiviteternas ansvariga på kommunen skett, vilket har varit 
mycket uppskattat. 

• Tydliga kopplingar mellan avfallsplanen och andra kommunala 
styrdokument har saknats.

• I vissa fall har problem med uppföljningen uppstått då nyckeltalen som 
använts blivit inaktuella eller förändrats under programmets gång.  En del 
av nyckeltalen påverkades av olika faktorer eller var så vagt formulerade 
att de inte kunde följas upp. 

Dessa utmaningar är viktiga lärdomar och kommer att tas med in i det fortsatta 
arbetet.  
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Bedömning av måluppfyllelse 
Uppföljningen är indelad i tre färgkoder: grönt, gul och rött. Kriterierna beskrivs i 
följande tabell.  

Uppnådd/genomförd Målet eller aktiviteten har uppnåtts eller genomförts.  
Delvis 
uppnådd/genomfört 

Målet eller aktiviteten har till viss del uppnåtts eller 
genomförts.  

Ej uppnådd/genomförd Målet eller aktiviteten har ej uppnåtts/genomförts. 

Tabellrader med mål är markerade i grått. 

Målområde Från avfall till resurs 
Vissa mål och aktiviteter bidrar till flera effektmål och återkommer därför under flera 
effektmål.  

Effektmål Materialåtervinningen ska öka 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska 
utsorteringen av 
förpackningsmaterial 
av metall, plast och 
papper vara 30 
procent 

 Källsorteringsgrad 1, 
d.v.s. total utsorterad 
mängd   genom total 
utsorterad mängd plus 
mängd i brännbart från 
plockanalys 

Källsorteringsgraden 
har ökat från 24% till 
40% år 2020, baserat 
på plockanalys utförd 
2018. Ny plockanalys 
planeras till 2022 

Öka antalet 
återvinningsstationer 
till minst 50 

Antalet 
återvinningsstationer 

År 2020 finns 42 
återvinningstationer 
samt en singelstation 
för glas 

Föreslå lämpliga 
platser för  
placering av 
återvinningsstationer 

Minst 5 platser per år Inget aktivt arbete 
bedrivs. Planläggning 
sker där UVA påvisar 
ett behov av en ny 
återvinningsstation 
eller i de fall då en 
befintlig station 
behöver flyttas  

Bedömning av 
platsernas  
lämplighet och 
ansökan om  
bygglov  

Minst 5 
bygglovsansökningar 
per år 

Bygglovsansökningar 
har bland annat gjorts i 
samband med 
utplacering av nya 
återvinningsstationer. 
Nyckeltalet har ej följts 
upp. 

Bevilja bygglov Antal godkända 
bygglov 

Bygglov beviljas 
utefter att ärenden 

1 Korrigerat till ”källsorteringsgraden” istället för ”materialåtervinningsgraden” som det står i 
avfallsplanen. 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 6 (16) 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
kommer in. Nyckeltalet 
har ej följts upp. 

Utplacering av nya  
återvinningsstationer 

2 nya 
återvinningsstationer 
per år 

Endast 2 nya 
återvinningsstationer 
har placerats ut under 
planperioden 

Utvärdering av 
projektet med  
källsortering i 
offentliga miljöer 

Genomförd 
utvärdering 

Utvärderingen är 
genomförd 

Utredning av 
omfattningen av  
fastighetsnära 
insamling av  
förpackningsmaterial 

Genomförd utredning Utredningen är 
genomförd 

Utredning av hur 
källsortering i  
offentliga miljöer kan 
utvecklas 

Genomförd utredning Utredningen är 
genomförd 

Tillsyn enligt 
miljöbalken  
avseende 
verksamheter som  
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart 

År 2022 ska 
utsorteringen av 
förpackningsmaterial 
av tidningar och glas 
vara 85 procent 

Källsorteringsgrad1, 
det vill säga total 
utsorterad mängd 
genom total utsorterad 
mängd plus mängd i 
brännbart från 
plockanalys  

Källsorteringsgraden 
har minskat från 82% 
till 75% år 2020, 
baserat på plockanalys 
utförd 2018. Ny 
plockanalys planeras 
till 2022. 

Öka antalet 
återvinningsstationer 
till minst 50 

Antalet 
återvinningsstationer 

År 2020 finns 42 
återvinningstationer 
samt en singelstation 
för glas 

Föreslå lämpliga 
platser för  
placering av 
återvinningsstationer 

Minst 5 platser per år Inget aktivt arbete 
bedrivs. Planläggning 
sker där UVA påvisar 
ett behov av en ny 
återvinningsstation 
eller i de fall då en 
befintlig station 
behöver flyttas  

Bedömning av 
platsernas  
lämplighet och 
ansökan om  
bygglov  

Minst 5 
bygglovsansökningar 
per år 

Bygglovsansökningar 
har bland annat gjorts i 
samband med 
utplacering av nya 
återvinningsstationer. 
Nyckeltalet har ej följts 
upp. 
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
Bevilja bygglov Antal godkända 

bygglov 
Bygglov beviljas 
utefter att ärenden 
kommer in. Nyckeltalet 
har ej följts upp. 

 

Utplacering av nya  
återvinningsstationer 

2 nya 
återvinningsstationer 
per år 

Endast 2 nya 
återvinningsstationer 
har placerats ut under 
planperioden 

Utvärdering av 
projektet med  
källsortering i 
offentliga miljöer 

Genomförd 
utvärdering 

Utvärderingen är 
genomförd 

Utredning av 
omfattningen av  
fastighetsnära 
insamling av  
förpackningsmaterial 

Genomförd utredning Utredningen är 
genomförd 

Utredning av hur 
källsortering i  
offentliga miljöer kan 
utvecklas 

Genomförd utredning Utredningen är 
genomförd 

Tillsyn enligt 
miljöbalken  
avseende 
verksamheter som  
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart 

År 2022 ska 
utsorteringen av 
matavfall, inklusive  
hemkompostering, 
vara 60 procent 

Källsorteringsgrad1, 
det vill säga utsorterad 
mängd genom 
utsorterad mängd plus 
mängd i brännbart från 
plockanalys  

Utsorteringen har ökat 
från 44% till 60% år 
2020, baserat på 
plockanalys utförd 
2018. Ny plockanalys 
planeras till 2022 

Informationsarbete Minst ett event eller 
kampanj per år 

Sker kontinuerligt. 
Exempel på kampanjer 
är Tidningen och 
filmen "idag ska vi laga 
något gott för miljön" 
samt information via 
sociala medier 

Utveckla ett separat 
system för insamling 
av matfett 

Måluppfyllnad mäts 
som förekomst av  
system 

System för insamling 
av matfett finns på alla 
återvinningscentraler 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
utsortering av 
matavfall bl. a. inom 
verksamheter som 
säljer och/eller 
serverar livsmedel 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan efter  
genomförd utredning 

Tidsram till 2014. Ingen 
information om 
utredningen är 
genomförd eller ej. 
Tillsyn sker 
kontinuerligt. 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
verksamheter som 
hanterar avfall 

åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart. 

År 2018 ska minst 60 
procent av 
näringsämnena i 
avloppsslammet 
nyttiggöras på 
produktiv mark 

Måluppfyllnad mäts 
som avloppsslammets 
avsättningsgrad, det 
vill säga mängd avsatt 
slam genom  
producerad mängd 

Stor mängd av 
avloppsslammet 
användes till 
sluttäckning fram till 
och med 2019. 
Avsättningsgraden har 
inte kunnat följas upp. 
Idag nyttiggörs ca 95% 
(2021) av 
avloppsslammet på 
produktiv mark. Av det 
Revaq-certifierade 
slammet nyttiggörs 
100 procent på 
produktiv mark. 

Information till 
hushåll och företag 
för att minska 
felsorteringar i 
avloppet 

Minst ett event eller 
kampanj per år 

Sker kontinuerligt. 
Exempel på kampanjer 
är "Nej, eller okej" och 
"Varje droppe räknas" 
samt information via 
sociala medier. 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
användningen av 
PRIO-ämnen, utsläpp 
till dagvatten, 
ytvatten och 
grundvatten samt 
luft 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart. 

År 2018 ska 100 
procent av 
näringsämnena i 
biogödseln 
nyttiggöras på 
produktiv mark 

Måluppfyllnad mäts 
som biogödselns 
avsättningsgrad, det 
vill säga mängd avsatt 
biogödsel genom 
producerad mängd 

100 procent av 
näringsämnena nyttjas 
på produktiv mark 
under antagandet att 
allt biogödsel som 
levereras till jordbruk 
används på produktiv 
mark. 

Biogödseln ska vara 
certifierad enligt 
SPCR 

Måluppfyllnad innebär 
att biogödseln klarar 
certifieringskraven 

Biogödseln har klarat 
certifieringskraven 
varje år under 
planperioden. 

År 2018 ska det finnas 
uppgifter på andelen 
icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall 
som går till 
materialåtervinning 

Måluppfyllnad mäts 
som andel  
icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall som 
går till material-
återvinning 

Underlag har ej tagits 
fram  
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
Genomföra tillsyns- 
och behovsutredning 
i samarbete med 
PBN, GSN, 
byggherrar m.m. 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförd  
utredning 

Utredning är ej 
genomförd 

 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
verksamheter som 
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart. 

Effektmål Återanvändningen ska öka 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska 2,5 
procent av det 
grovavfall som 
inkommer till 
återvinningscentral-
erna återanvändas 

Återanvänd mängd 
genom total mottagen 
mängd på  
återvinningscentralen 

Andelen av inkommet 
grovavfall som 
återanvänds har ökat 
från 1% till 1,95% år 
2020 

Utveckla systemen för 
mottagning av prylar, 
möbler och kläder på 
återvinningscentral 

Måluppfyllnad mäts 
som befintligt system 
på Uppsalas alla 
återvinningscentraler 

System för insamling 
av återbruksmaterial 
finns på alla 
återvinningscentraler 

Informationsarbete Minst ett event eller 
kampanj per år 

Sker kontinuerligt. 
Exempel på kampanjer 
är Tidningen, 
avfallstrappan samt 
skyltning vid 
återvinningscentral 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
verksamheter som 
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart 

Nybyggnation av 
återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 

Förekomst av 
återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 

Tidsram till 2022. En 
återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 
planeras inte längre att 
byggas. Insamling av 
återbruksmaterial har 
dock införts på alla 
återvinningscentraler, 
vilket motsvarar en typ 
av kretsloppsfunktion. 

Föreslå lämpliga 
platser för placering av 
återvinningscentral 
utifrån begäran om 
markanvisning  

Måluppfyllnad mäts 
som föreslagen plats 
för placering av 
återvinningscentral 

Återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 
planeras inte längre att 
byggas 
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
Bedömning av 
platsernas lämplighet 
och ansökan om 
bygglov 

Måluppfyllnad mäts 
som godkänd ansökan 

Återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 
planeras inte längre att 
byggas 

 

Bevilja bygglov Måluppfyllnad mäts 
som beviljat bygglov 

Återvinningscentral 
med 
kretsloppsfunktion 
planeras inte längre att 
byggas 

Byggnation av 
återvinningscentral 
med kretsloppspark 

Måluppfyllnad mäts 
som färdig byggnad 

Återvinningscentral 
med kretslopps-
funktion planeras inte 
längre att byggas 

Nybyggnation av 
återvinningscentral  

Förekomst av ny 
återvinningscentral 

Tidsram till 2022. Två 
nya återvinnings-
centraler planeras att 
byggas 

Föreslå lämpliga 
platser för placering av 
återvinningscentral 
utifrån begäran om 
markanvisning  

Måluppfyllnad mäts 
som föreslagen plats 
för placering av 
återvinningscentral 

Plats för nybyggnation 
av återvinnings-
centraler har 
föreslagits 

Bedömning av 
platsernas lämplighet 
och ansökan om 
bygglov 

Måluppfyllnad mäts 
som godkänd ansökan 

Bygglov ska sökas 
under 2021 

Bevilja bygglov Måluppfyllnad mäts 
som beviljat bygglov 

Bygglov ska sökas 
under 2021 

Byggnation av 
återvinningscentral  

Måluppfyllnad mäts 
som färdig byggnad 

Bygglov ska sökas 
under 2021 

År 2018 ska det finnas 
uppgifter på andelen 
icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall 
som går till 
återanvändning 

Måluppfyllnad mäts 
som andel  
icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall som 
går till material-
återvinning 

Underlag har ej tagits 
fram  

Tillsyns- och 
behovsutredning i 
samarbete med PBN, 
GSN, byggherrar m.m. 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförd  
utredning 

Utredning är ej 
genomförd 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
verksamheter som 
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart 
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Effektmål Mängden felsorterat farligt avfall ska minska 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska minst 95 
procent av hushållen 
veta hur farligt avfall 
ska hanteras 

Måluppfyllnad mäts 
som andel av 
hushållen som i 
undersökning visar att 
de har tillräckligt god 
kunskap om hur farligt 
avfall ska hanteras 

Andelen har minskat 
från 91procent till 
77procent enligt 
telefonundersökning 
från 2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022. 

År 2022 ska minst 85 
procent av hushållen 
ange att det är lätt att 
lämna farligt avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som andel av 
hushållen som i 
undersökning anger 
att det är lätt att lämna 
farligt avfall 

Andelen har minskat 
från 76 procent till 64 
procent enligt 
telefonundersökning 
från 2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022. 

Information till hushåll 
för att minska 
felsorteringen av farligt 
avfall 

Minst ett event eller 
kampanj per år 

Sker kontinuerligt. 
Exempel på kampanjer 
är Tidningen och mobil 
insamling samt 
information via sociala 
medier 

Införa mobil insamling 
av farligt avfall  

Förekomst av mobil 
insamling av  
farligt avfall 

Mobil insamling 
infördes 2014 och sker 
vanligen 2 gånger per 
år 

Tillsyn enligt 
miljöbalken avseende 
verksamheter som 
hanterar avfall 

Måluppfyllnad mäts 
som genomförda  
åtgärder enligt 
tillsynsplan 

Tillsyn sker 
kontinuerligt. 
Nyckeltalet är ej 
uppföljningsbart.  
Målet berör hushåll, 
medan aktiviteten 
berör verksamheter 

Effektmål Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2018 ska alla 
nedlagda deponier 
vara inventerade 
enligt MIFO 1 

Antal MIFO 1 -
inventerade  
deponier 

Alla identifierade 
objekt (114) är 
inventerade enligt 
MIFO fas 1. Antalet 
objekt har justerats 
efterhand 
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Målområde Avfallshantering med människan i fokus 
Vissa mål och aktiviteter bidrar till flera effektmål och återkommer därför under flera 
effektmål.  

Effektmål Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
Mängden matavfall 
som uppkommer där 
mat serveras ska 
minska kontinuerligt 
från år till år i varje 
kommunal 
pedagogisk enhet 

Måluppfyllnad mäts 
som årlig mängd 
matavfall per elev 

 Det finns en viss 
positiv trend i 
grundskolan, där man 
gjort mätningar under 
hela planperioden. 
Gymnasium har 
genomsnittligt sett 
större mängder 
matsvinn än 
grundskolor. För 
förskolor finns det inga 
siffor innan hösten 
2018. 

Utredning av metod 
för mätning av 
matavfall i kommunala 
pedagogiska enheter 

Genomförd utredning Utredningen är 
genomförd 

Utbildnings- och 
informations-
satsningar 

Ett event eller en 
kampanj per år 

Arbetet sker 
kontinuerligt. Bland 
annat går information 
ut till samtliga skolor i 
samband med 
Sopkampen 

Från och med år 2016 
ska Sopkampen delas 
ut årligen till en 
pedagogisk enhet i 
Uppsala, oberoende 
av huvudman, som 
visar prov på 
innovativa lösningar 
inom området 
matsvinn, avfalls-
hantering eller 
nedskräpning 

Måluppfyllnad mäts 
som utdelat pris 

Priset har delats ut 
åren 2016–2019. År 
2020 delades inte 
priset ut på grund av 
covid-19 pandemin 

År 2018 ska 
nedskräpningen i 
Uppsala kommun ha 
minskat med 30 
procent 

Måluppfyllnad mäts 
som förändring av 
uppmätt skräpindex 

Skräpindex har 
minskat med 48 
procent, från 9,4 
skräp/10m2 

(medelvärde år 2010–
2012) till 1,33 
skräp/10m2 år 2018 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 13 (16) 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska 
nedskräpningen i 
Fyrisån ha minskat 
med 10 procent i 
jämförelse med 
nollmätningen från år 
2019 

Måluppfyllnad mäts 
som förändring av 
uppmätt skräpindex 

Mätningen av skräp i 
Fyrisån år 2020 visar på 
en negativ trend från 
2019. Målet är nyligen 
uppsatt. 

 

Anslutning till Håll 
Sverige Rents skräp-
plockardagar samt 
inbjudan till alla skolor 
och förskolor att delta i 
skräpplockardagarna  

Anslutning samt 
utskickade 
inbjudningar 

Skräpplockardagarna 
genomförs varje år 

Information Ett event eller en 
kampanj per år 

Aktiviteten gäller 
nedskräpning. Arbetet 
sker kontinuerligt. 
Exempel på detta är 
aktiviteter under 
Valborg och 
Kulturnatten samt 
arbetet med att driva 
Skräpkören. 

Utvärdering av 
projektet med 
källsortering i 
offentliga miljöer 

Genomförd 
utvärdering 

Utredningen är 
genomförd 

Driva och utveckla 
kampanjen Valborg - 
ett rent nöje 

Aktiviteten drivs inte 
längre. Liknande 
aktiviteter har drivits i 
dess ställe 

Åtgärder för att ta 
hand om skräpet i och 
innan det hamnar i 
Fyrisån. (Exempelvis 
fällor och länsar) 

Exempelvis placeras 
fällor i Fyrisån för att 
fånga skräp.  

Informationsåtgärder 
för att belysa 
nedskräpning i Fyrisån 

Ett event eller en 
kampanj per år 

Arbetet sker 
kontinuerligt. Bland 
annat planeras en 
kampanj som heter 
Skräpets väg från 
Fyrisån till havet till 
sommaren 2021 

Antalet inkomna 
klagomål avseende 
dumpning av 
uttjänta fordon ska 
årligen minska 

Måluppfyllnad mäts 
som antal inkomna 
klagomål avseende 
dumpning av uttjänta 
fordon 

Antalet klagomål har 
både ökat och 
minskat under 
planperioden. Ökad 
medvetenhet i 
samhället om riskerna 
med uttjänta fordon 
kan göra att antalet 
klagomål ökar på 
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
grund av ökad vilja att 
rapportera in 

Information om 
riskerna med att 
lämna sitt fordon till 
en icke-auktoriserad 
bilskrot 

Ett event eller en 
kampanj per år 

På uppsala.se 
informerar MHN om 
riskerna med att 
lämna sitt fordon till 
en icke-auktoriserad 
bilskrot 

Tillsyn avseende 
bilskrotar och illegala 
bilskrotar. 

Tillsyn sker 
kontinuerligt 

Effektmål Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
Antal hämtställen där 
arbetsmiljöproblem 
föreligger avseende 
hämtning av slam ska 
årligen minska 

Måluppfyllnad mäts 
som antal åtgärdade 
hämtställen 

Arbetar aktivt med att 
minska antalet 
arbetsmiljöproblem 
men utvärdering sker 
inte efter nyckeltal.  
Arbete med 
arbetsmiljöinventering 
pågår.  

Antal hämtställen där 
arbetsmiljöproblem 
föreligger avseende 
hämtning av säck- 
och kärl ska årligen 
minska 

Måluppfyllnad mäts 
som antal åtgärdade 
hämtställen 

År 2015 uppfyller alla 
ny- och 
ombyggnationer 
gällande arbets-
miljökrav vad gäller 
avfallshantering 

Måluppfyllnad mäts 
som antal 
återrapporter 
avseende ny- och 
ombyggnationer som 
rapporteras in till 
Uppsala Vatten 

Målet är inte aktuellt. 
Arbetsmiljöverket 
kontrollerar 
arbetsmiljö 

Utbildning riktad mot 
bygglovshandläggare, 
bygginspektörer, 
byggherrar, 
fastighetsägare, 
gatudriftsansvariga 
och planarkitekter 

Minst ett 
utbildningstillfälle per 
år 

Skickar ut information 
från Avfall Sverige om 
Handbok för 
avfallsutrymmen 

Utforma ett 
samrådsforum 
tillsammans med SBF 

Minst ett möte per år Det finns inga specifika 
samrådsmöten. UVA 
medverkar bland 
annat på startmöten 
för detaljplaner samt 
granskar samråds-
handlingar och 
bygglovshandlingar 
där arbetsmiljö kan 
spela roll 
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Effektmål God service 

Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska minst 90 
procent av tillfrågade 
hushåll ange att de är 
nöjda med skötsel 
och bemötande på 
återvinnings-
centralerna 

Måluppfyllnad mäts 
som andel hushåll som 
uppger att de är nöjda 
med skötsel och 
bemötande på åter-
vinningscentralerna 

Andelen har ökat från 
83 procent till 86 
procent enligt 
telefonundersökning 
2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022 

År 2022 ska minst 80 
procent av tillfrågade 
hushåll ange att de är 
nöjda med skötsel av 
återvinnings-
stationerna 

Måluppfyllnad mäts 
som andel hushåll som 
uppger att de är nöjda 
med skötsel på åter-
vinningsstationerna 

Andelen har minskat 
från 68% till 50% enligt 
telefonundersökning 
2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022 

Förbättra städning och 
tömning av 
återvinnings-
stationerna 

Måluppfyllnad mäts 
som antal ärenden 
inkomna till FTI AB 
årligen 

Det är inte möjligt att 
utvärdera aktiviteten 
efter nyckeltalet. 
Arbetet med 
aktiviteten sker dock 
kontinuerligt 

År 2022 ska minst 90 
procent av tillfrågade 
flerbostadshushåll 
ange att de är nöjda 
med hämtningen av 
säck- och kärlavfall 

Måluppfyllnad mäts 
som andel 
flerbostadshushåll 
som uppger att de är 
nöjda med 
hämtningen av säck- 
och kärlavfall 

Andelen har ökat från 
73 procent till 78 
procent enligt 
telefonundersökning 
2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022 

År 2022 ska minst 90 
procent av tillfrågade 
fastighetsägare ange 
att de är nöjda med 
hämtningen av säck- 
och kärlavfall 

Måluppfyllnad mäts 
som andel 
enbostadshushåll som 
uppger att de är nöjda 
med hämtningen av 
säck- och kärlavfall 

Andelen är oförändrad 
från nollreferensen på 
84 procent enligt 
telefonundersökning 
2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022 

Arrangera minst ett 
möte per år mellan 
fastighetsägare och 
Uppsala Vatten 

Måluppfyllnad mäts 
som antal genomförda 
möten per år 

Det sker åter-
kommande möten 
mellan UVA och vissa 
fastighetsägare. UVA 
anordnar även möten 
med andra fastighets-
ägare i samband med 
driften eller vid andra 
behov 

Utredning för att 
förbättra fel-
rapporteringssystemet 
mellan entreprenörer-
Uppsala Vatten-
fastighetsägare 

Genomförd utredning Utredning genomförd 
och digital avläsning 
(RFID) som resultat 
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Mål eller aktivitet Nyckeltal Kommentar Uppföljning 
År 2022 ska minst 75 
procent av tillfrågade 
hushåll ange att de är 
nöjda med ren-
hållningssituationen i 
offentlig miljö  

Måluppfyllnad mäts 
som andel tillfrågade 
hushåll som uppger att 
de är nöjda med ren-
hållningssituationen i 
offentlig miljö 

Andelen har minskat 
från 57% till 54% enligt 
telefonundersökning 
från 2018. Nästa 
telefonundersökning 
planeras till 2022  

 

Genomföra 
beteendepåverkande 
insatser för att öka 
befolkningens insikter 
om vad nedskräpning 
innebär 

Antal genomförda 
event per år 

Arbetet sker 
kontinuerligt men har 
inte följts upp enligt 
nyckeltalet. Exempel 
på insatser är 
aktiviteter under 
Valborg och 
Kulturnatten samt 
arbetet med att driva 
Skräpkören 
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Icke – teknisk sammanfattning 
Uppsala kommun har tagit fram en avfallsplan för perioden 2023 och framåt. 
Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens 
avfallshantering, åtgärder för att nå målen och hur uppföljning ska ske för att målen 
ska uppnås.  

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i den så kallade Avfallstrappan, det 
vill säga att i första hand minska avfallsmängderna, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
sista utväg deponera.  

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

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta miljökvalitetsnormer 
överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå genom att kommunen ställer krav i 
relevanta upphandlingar samt de åtgärder som finns i planen för att främja cirkularitet. 
Det är även viktigt att de utredningar och informations- och kommunikationsåtgärder 
som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden 
avfall verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Det är 
viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla kommunens verksamheter har 
ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv 
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av 
planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande kommunikationsinsatser kring 
exempelvis förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar 
lång tid att förändra beteenden. 
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Inledning 

Bakgrund 
Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser omfattar 
avfallsplanen enligt 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808) för Uppsala kommun.  

MKB:n har skrivits av Sara Stenberg, Miljö & Avfallsbyrån. Kvalitetsgranskare har varit 
Sara Bäck, Miljö & Avfallsbyrån. 

Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 
Behovet av en MKB utvärderas vid framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken 
och miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera miljöaspekter i 
framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om avfallsplanen innebär 
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. Uppsala kommuns nya avfallsplan 
bedöms komma att påverka avfallsanläggningar i kommunen och har ambitioner att 
förändra beteende i en omfattning som bedöms medföra en betydande positiv 
miljöpåverkan.  

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen 
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som 
avfallshantering i Uppsala kommun. Genomförandet av avfallsplanen bedöms 
innebära betydande positiv miljöpåverkan. 

Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen. 

2021-06-24 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 2021-08-16 meddelade Länsstyrelsen i Uppsala län att den delade 
kommunens uppfattning att avfallsplanen utgör betydande miljöpåverkan i balkens 
mening. Länsstyrelsen hade inget att invända mot den inriktning som översiktligt 
angavs men gav medskick om lämpligt innehåll i MKB. Medskicket omfattade 
sammanfattningsvis följande punkter. 

• Framtida insamlingssystem för kommunen
• Kretsloppsanpassning i kommunala verksamheter 
• Kvantifiering av verksamhetsavfallet i kommunen
• Framtida hantering av avloppsreningsverksslam
• Förenklad insamling av småföretagens farliga avfall

Hänsyn har tagits till detta i framtagande av MKB. 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 6 (24) 

Avfallsplan för Uppsala kommun 

Avfallsplanens syfte 
Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och 
materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Avfallsplanen 
har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt 
att göra fel. 

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i 
Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar 
kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. 

Avfallsplanens innehåll 
Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med tillhörande mål och åtgärder 

• Förebyggande och återanvändning – avfallsmängderna ska minska och 
återanvändningen ska öka

• Materialåtervinning – materialåtervinningen ska öka
• Miljö och klimat – avfallets miljö- och klimatpåverkan ska minska
• Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste åtgärderna i avfallsplanen vara: 

• Att ställa krav i relevanta upphandlingar som bidrar till en förflyttning uppåt i 
avfallstrappan. Prioritera och ställa krav på bevarande och återbruk av 
material i projektering och upphandling av byggnation, ombyggnation och
anläggning samt krav på att minimera spillmaterial vid upphandling av 
byggnation och ombyggnation. 

• Flera åtgärder som innebär arbete med att underlätta cirkularitet för invånarna
i kommunen genom exempelvis tre nya återvinningscentraler (Brillinge, i
sydöstra stadsdelarna samt en permanent lokalisering i södra stadsdelarna) och
flytta två återvinningscentraler (Boländerna till Fyrislund och Gottsunda till ny 
lokalisering). Dessutom kommer man aktivt arbeta för att avsätta material 
högre upp i avfallstrappan, utveckla sorteringen samt utveckla systemen för 
mottagning och avsättning av återbruksmaterial som prylar, möbler, textilier, 
bygg- och rivningsmaterial som kommer in via återvinningscentralerna.

Flera av planens aviserade utredningar kan ha stor inverkan på miljöpåverkan under 
förutsättning att utredningarna resulterar i verkliga åtgärder. Informationsinsatser kan, 
om de får avsedd effekt, göra stor skillnad ur miljösynpunkt. 

Avfallsplanen innehåller även åtgärder inom följande områden: 

• Skapa rutin för att ställa krav på att upphandlande bygg- och
rivningsentreprenörer redovisar hur de ska sortera och återvinna material 
enligt gällande lagstiftning. Ställa krav på inventering av byggprodukter som 
kan återanvändas och återanvändning vid upphandling av 
rivningsentreprenader

• Inspirera kommunens verksamheter till att genomföra avfallsförebyggande 
aktiviteter genom att kommunicera goda exempel och förutsättningarna för 
kommunens verksamheter att återanvända möbler och produkter. 
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• Säkerställa en hållbar hantering av kommunens telefoni- och IT-utrustning och 
säkerställa källsorteringsmöjligheter i kommunala verksamheter. 

• Ta fram och tillgängliggöra informationsmaterial om hur företag kan hantera 
små mängder farligt avfall. Utveckla informationsmaterial om förebyggande 
och hantering av avfall för evenemangsarrangörer. 

• Fortsätta utveckla Uppsala Vattens skolinformation och 
studiebesöksverksamhet för att öka kunskapen och engagemanget kring 
avfallets roll i en cirkulär ekonomi. Anställa skolungdomar för feriejobb som
hållbarhetsinformatörer.

• Genomföra strategiska målgruppsanpassade kommunikationsinsatser med 
syfte att förebygga avfall och öka återanvändning, att öka källsorteringen, att 
minska nedskräpning, att öka kunskapen om rätt avfallshantering för invasiva 
växtarter, att öka kunskapen om farliga ämnen i varor och material samt om 
farligt avfall och hur det ska hanteras. 

• Mäta och redovisa matsvinnet i förskolor och skolor och ta fram planer där 
åtgärder behövs samt optimera måltidsproduktionen för att minska matsvinn i 
kommunens egna kök. 

• Uppdatera och implementera en handbok för avfallshantering i fysisk 
planering och ta hänsyn till fysisk plats för källsortering i program, detaljplaner 
och bygglov. Utveckla riktlinjer för insamlingssystem med bättre
sorteringsgrad och bättre resursutnyttjande i nya och befintliga stadsdelar. 

• Bedriva tillsyn över bygg- och rivningsavfall, matavfall och avfall som faller 
under producentansvaret.

• Föra dialog kring resurshushållning och cirkularitet vid tillsyn av avfall.
• Öka andelen sorteringskärl och minska andelen brännbara kärl i offentlig miljö 

samt fortsatt optimering av avfallsbehållare i offentlig miljö för att minska 
nedskräpning Genomföra skräpmätningar i olika stadsdelar för att anpassa 
arbetet mot nedskräpning. 

• Genomföra aktiviteter för att minska nedskräpningen i Fyrisån. 
• Utveckla hämtningstjänster som främjar tillgänglighet och återbruk i 

stadsmiljö och på landsbygd, och arbeta för fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper från småhus. 

• Öka kunskap och skapa förutsättningar för boende hos det kommunala 
bostadsbolaget för att förebygga avfall och att dela och återanvända 
produkter och material. 

• Utveckla samarbetet med fastighetsägare för att skapa en välfungerande 
avfallshantering i områden med särskilda utmaningar, exempelvis 
sorteringsgrad och dumpning.

• Utveckla samarbetet mellan återbruksaktörer och Uppsala Vatten samt 
medverka till att etablera en lokal marknadsplats för återbruk av byggmaterial 
i industriell skala. 

• Utreda hur multihubbar kan användas för cirkularitet i staden genom att 
utgöra en plattform för att exempelvis dela, låna, reparera, hyra, byta och 
återanvända prylar samt återvinna material. 

• Samarbeta med lärosäten och andra aktörer inom forskning och utveckling för 
att bidra till att resurshanteringen flyttar uppåt i avfallstrappan. 

• Utreda olika möjligheter att materialåtervinna vintergrus. Aktivt arbeta för att 
avsätta material högre upp i avfallstrappan på Hovgården. Utreda hur ett 
masslogistikcenter skulle kunna fungera i sydöstra stadsdelarna.

• Utreda dagvattenhanteringen vid alla Uppsala Vattens avfallsanläggningar i 
syfte att minska utläckage av oönskade ämnen samt risker vid ökad 
nederbörd.

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 8 (24) 

• Utöka insamlingen av hushållens farliga avfall. 
• Arbeta aktivt för att identifiera och åtgärda brister i arbetsmiljö kopplat till 

insamlingsarbetet av avfall. 
• Revidera miljöstyrande taxa för att uppmuntra till ökad utsortering av 

matavfall till behandling där energi och näringsämnen tas till vara.
• Genomföra utredning av ansvaret för deponier i riskklass 1 och 2 samt initiering

och fortsättning av utredningar kring föroreningsspridning till vatten från minst
fem deponier till 2026.

Avfallsplanens förhållande till andra planer och program 
I arbetet med att ta fram avfallsplanen har hänsyn tagits till kommunens översiktsplan, 
miljömål och program för miljö- och hållbarhetsfrågor. För att minska risken för 
dubbelstyrning är vissa av målen och åtgärderna anpassade så att överlappning inte 
sker. Exempelvis hanteras åtgärder för att minska klimatpåverkan från 
avfallstransporter i miljö- och klimatprogrammet. Detta gör att klimatpåverkan från 
avfallstransporter endast hanteras övergripande i avfallsplanen. 

Metod för miljöbedömning av avfallsplanen 

Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Föreliggande 
avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. Åtgärder i planen syftar till att 
främja hushållningen med naturresurser genom ökade möjligheter till förebyggande, 
återanvändning och materialåtervinning av avfall.  

Miljöaspekter och huvudområde 

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna och 
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster 
som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har 
även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) effekter där det bedömts relevant. 
Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där kommunen har rådighet över 
hanteringen och behandlingen av avfallet. 

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av 
en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed 
miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för 
genomförande av avfallsplanen:  

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att förbättra hanteringen 
av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad 
nedskräpning.

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för 
att minska mängden avfall, förebyggande av avfall, ökad återanvändning och 
materialåtervinning.

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst eventuella om- och
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en 
övergripande nivå. 
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• Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst eventuell gas från aktiva och 
nedlagda deponier, utsläpp från transporter och förebyggande av avfall. 

• Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och nedlagda 
deponier, återvinningscentraler och återvinningsanläggningar.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas, 
alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens mål och målvärden.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs 
ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 
livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen beskrivs inte i 
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar. 

Geografisk och tidsmässig avgränsning 

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunen. Avfallshanteringen är dock inte 
enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunen förekommer i stor 
utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms dock endast generellt som en 
del i beskrivningen av transporterna. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i tillståndsansökan 
till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges av 
tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 

Klimatanpassning 

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i 
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skett och 
som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för kommunen 
samt därtill tillhörande MKB har följande allmänna klimateffekter identifierats som på 
olika sätt kan komma att innebära problem för avfallshanteringen: 

• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 
(exempelvis översvämningar, skred/ras) samt ökad risk för tjälskador.

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden 
(framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar 
eller förorening av grundvatten.

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och 
även värmeböljor. Brandrisk kan öka vid långvarig torka. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer 
och fuktigare klimat.

I arbetet med avfallsplanen har hänsyn tagits till ovanstående klimateffekter bland 
annat genom arbete avseende invasiva arter och hantering av dagvatten på 
avfallsanläggningarna. 
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Svårigheter i samband med MKB 

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en detaljplan 
som är en fysisk plan. Utfallet från genomförande av planen är därför svårare att 
kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre 
sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en 
koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering. 

Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n. 

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas 
och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle Uppsalas tidigare 
avfallsplan fortsätta att gälla. Den tidigare avfallsplanen gällde för perioden 2014–2022. 
Uppföljning av denna avfallsplan finns i bilaga 5 till avfallsplanen.  

Det kan konstateras att nollalternativet skulle innebära att ett viktigt verktyg saknas för 
att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall och 
flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt 
avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart fjärde år och vid 
behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplaner inte 
skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)
• Vatten (normer för statusklassificering)
• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 

rapportering av bullerkällor) 
• Utomhusluft (normer för halter) 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att planen 
som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som kommunen 
väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormen för 
fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 
planens genomförande. De dagvattenåtgärder som kommer att genomföras bedöms 
snarare förbättra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över 100 000 
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invånare. Uppsala kommun med ca 234 000 invånare (utgången av 2020) omfattas 
därmed av dessa krav. En handlingsplan för trafikbuller finns (beslutad 2020-12-17). 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms dock inte bidra till att miljökvalitetsnormen 
för omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477. En handlingsplan för luftkvalitet för Uppsala är under framtagande och 
dialog genomfördes sommaren 2021. Mätningar av luftkvalitet genomförs på 
Kungsgatan och vid Dragarbrunnstorg. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte 
bidra till att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

Globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, 
den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s samtliga 
medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål kommer 
hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte innebära behov av någon 
drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige och som 
berör avfallshanteringen. Nedan anges de mål på både nationell nivå och EU-nivå som 
berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för Uppsalas avfallsplan. 

Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt 
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor 
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj 
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en 
mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad 
återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till 
år 2025, år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.  

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö

Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest relevanta 
miljökvalitetsmålen. Målen och åtgärderna i avfallsplanen kan bidra till flera av 
miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i 
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. 
Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av 
avfallsplanens åtgärder om de genomförs. 

1 www.globalamalen.se 
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Begränsad klimatpåverkan  

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och 
åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ 
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder som syftar 
till att förbättra insamlingen av farligt avfall och minska nedskräpningen. Fortsatt 
arbete med ansvarsutredning och utredningar av föroreningsspridning för nedlagda 
deponier kommer att genomföras.  

God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och åtgärder för 
att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering i exempelvis 
detaljplaner samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen. 

Nationella etappmål 
För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. Etappmålen är 
tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella för denna MKB listas nedan. 
Dessa återfinns inom avfallsområdet, klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom de 
nedan listade etappmålen finns etappmål avseende genetisk mångfald och skydd av 
områden, etappmål angående hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga 
ämnen som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i varor, utveckling och 
tillämpning av EU:s kemikalieregler.  

Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)  

• Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning till 2025.

• Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning till 2025.

• Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023.
• Återanvändning av förpackningar till 2030.
• Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025. 
• Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025. 

Begränsad klimatpåverkan 

• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030. 
• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040. 
• Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp.
• Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 

procent senast år 2030.

Luftföroreningar 

• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025. 
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Nationell avfallsplan 
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella avfallsplanen. Den 
nationella avfallsplanen reviderades under 2020, främst utifrån EU:s avfallspaket. I den 
nationella avfallsplanen konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen 
mot cirkulär ekonomi. Den nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger 
områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, 
matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning. 

Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen för Uppsala påverkar miljön 
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga 
miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mål, målvärde och åtgärd 
kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur mål och åtgärder inom respektive 
område sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för 
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitlet Luft- och 
klimatfaktorer. Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, 
vilket kan ge effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur 
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitlet Förorening och 
exploatering av mark och vatten.  

Nuläge och förutsättningar 

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av 
skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 
hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om 
kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till upplevelse av 
otrygga miljöer2. Risken för mindre brott såsom klotter och skadegörelse kan därmed 
också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom 
stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck och 
hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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Negativ miljöpåverkan 

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom 
ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid 
insamlingsplatser och på vägnät.  

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
avfallsplan bedöms som liten. Inga av åtgärderna bedöms påverka bullernivåerna i 
någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i betydande 
omfattning (se även kapitlet Luft- och klimatfaktorer). 

Positiv miljöpåverkan 

I avfallsplanen finns flera åtgärder som handlar om farligt avfall:  

• Utöka insamlingen av hushållens farliga avfall.
• Genomföra strategiska målgruppsanpassade kommunikationsinsatser med 

syfte att förebygga avfall samt öka återanvändning och källsortering med 
särskilt fokus på bygg- och rivningsavfall, matsvinn och matavfall, textil, plast, 
elektronikavfall och farligt avfall samt öka kunskapen om farliga ämnen i varor 
och material.

• Ta fram och tillgängliggöra informationsmaterial om hur företag kan hantera 
små mängder farligt avfall.

• Ställa krav på redovisning av avfallshanteringen vid bygg- och rivningslov med 
särskilt fokus på bland annat farligt avfall.

Om dessa åtgärder genomförs och om de medför förändrade beteendemönster kan 
detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom minskad 
nedskräpning i kommunen. Minskad nedskräpning innebär positiva effekter i bebyggd 
miljö och bidrar även till positiv upplevelse vid vistelse i naturen och andra områden, 
som är viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, turister och andra besökande. Det 
bidrar även till upplevelse av ökad trygghet. Om de kommunikationsinsatser som 
planeras genomföras får önskat resultat kan detta medföra minskad nedskräpning. 
Arbetet med optimering av avfallsbehållare och aktiviteter för att minska 
nedskräpningen i Fyrisån kan även det ge positiva effekter. De skräpmätningar som 
planeras ger inte automatiskt minskad nedskräpning men kan ge underlag för 
förbättrat arbete mot nedskräpning. 

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av 
planen bör det bland annat säkerställas att farliga ämnen som borde ha fasats ut ur 
kretsloppet inte återförs i produkter som återanvänds/återbrukas. 

Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion, 
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete
• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och 

grovavfall

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 15 (24) 

Nuläge och förutsättningar 

Arbete med förebyggande av avfall sker bland annat för hushåll genom inlämning till 
återbruk på återvinningscentralerna. I Uppsala kommuns verksamhet sker bland annat 
arbete med minskat matsvinn. 

Matavfall samlas in i Uppsala kommun och sker med separata kärl och i papperspåsar. 
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Uppsala vattens 
biogasanläggning produceras biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som 
fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt bränsle, se rubriken ”Luft- och 
klimatfaktorer” om påverkan på luft, där även minskad klimatpåverkan kopplat till 
minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som 
gödningsmedel. Biogödseln är SPCR120-certifierad och sprids till 100 % på åkermark i 
och omkring Uppsala kommun. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i 
form av fosforgödselmedel.  

Under 2020 insamlades ca 52 kg förpackningar och 15 kg returpapper3per invånare för 
återvinning, vilket innebär att insamlingen är något över genomsnittet nationellt (50 kg 
förpackningar och 14 kg returpapper per invånare). Detta är positivt eftersom 
sorteringen fungerar bra i Uppsala kommun.  I ett längre perspektiv är målet att minska 
mängderna genom förebyggande åtgärder.  

Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom att ställa 
miljökrav i upphandlingar och inköp. 

Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 
materiella tillgångar och resurshushållning. 

Positiv miljöpåverkan 

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå om 
mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning samt 
återvinning ökar.  

 Arbetet med att informera och kommunicera om återanvändning och återvinning 
kommer, tillsammans med fysiska åtgärder, att ha en positiv inverkan under 
förutsättning att det leder till en faktisk beteendeförändring. Återanvändning och 
återvinning kommer förhoppningsvis att öka till exempel avseende minskat matsvinn 
samtidigt som kvalitén på det matavfall som ändå uppstår bibehålls. 

Om föreslaget arbete med förbättring av Uppsala kommuns eget arbete med 
förebyggande, återanvändning och sortering av avfall inom de kommunala 
verksamheterna genomförs kan kommunen vara en förebild och gå före i arbetet för 
att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete är upphandlingar ett viktigt verktyg 
och ett fokus på reparation, uppgradering, återanvändning och återvinning för telefoni 
och IT-utrustning är ett bra första steg. Krav på bevarande, återbruk och minskade 
mängder spill vid projektering och upphandling, vid exempelvis byggnationer och 
arbete med matsvinn, är andra goda exempel. 

3 Källa: FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
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Alla medarbetare inom Uppsala kommun kan bidra i arbetet genom att lyfta dessa 
frågor vid tillsyn, utredningar av olika slag mm. 

Utveckling av återvinningscentral, byggnation av återvinningscentral och sortering på 
återvinningscentral samt aktivt arbete att avsätta material högre upp i avfallstrappan 
kan på ett påtagligt sätt göra skillnad. 

Utveckling av återbruk och samarbeten med återbruksaktörer, 
kommunikationsinsatser samt nya sätt att utveckla cirkularitet kan, om de genomförs, 
få stor inverkan på hushållningen med resurser. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar kan behovet av att ta ut 
jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer 
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka 
nya produkter av jungfruligt material (se rubriken ”Luft- och klimatfaktorer”). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken utsträckning 
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt 
bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn. Genom åtgärden framhävs 
fokusområden för tillsynen som är av särskilt intresse för främjandet av en cirkulär 
avfallshantering.  För att målen ska uppnås behöver dessa frågor prioriteras hos 
kommunens tillsynsmyndighet inom miljöbalkens område och resurser kan behöva 
tillföras för exempelvis utbildning och rutiner. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar för att 
kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till återanvändning, återvinning 
och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg 
för att nå bättre resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet. 

Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller de krav 
som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny råvara. Detta bör 
bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvändning och återvinning av bygg- 
och rivningsavfall från kommunala verksamheter. 

Bebyggelse och kulturmiljö 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem 
eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö. 

Nuläge och förutsättningar 

I Uppsala kommun bor ca 89% av invånarna i tätorter. Uppsala är den största tätorten 
men även Storvreta, Björklinge, Bälinge, Lindbacken, Vattholma, Lövstalöt, Vänge och 
Gunsta har mer än 1 000 invånare. 

Uppsala har en akademisk prägel och många äldre byggnader som bör bevaras. Detta 
kan innebära utmaningar i arbetet med att utveckla avfallshanteringen.  

Avfallsplanen föreslår inga förändringar av insamlingssystem även om arbete för 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska genomföras. Den 
relativt nya producentansvarslagstiftningen och kommande revideringar av 
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förordningar gällande returpapper och förpackningar kan innebära behov av om- och 
tillbyggnader. Detta tas inte upp i avfallsplanen. 

Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.  

Positiv miljöpåverkan 

I avfallsplanen föreslås att hänsyn ska tas till fysisk plats för sortering i program, 
detaljer och bygglov samt att handboken för avfallshantering för fysisk planering ska 
uppdateras och implementeras. Detta kan medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Åtgärder för att främja tillgänglighet och återbruk för stadsmiljö samt en välfungerande 
avfallshantering i områden med särskilda utmaningar, såsom låg sorteringsgrad eller 
dumpning, finns även med.  

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv miljöpåverkan 
på bebyggelse och kulturmiljö. 

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här 
behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall samt transporternas 
påverkan. 

Nuläge och förutsättningar 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en tredjedel av all 
mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har därmed producerats helt i 
onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta ca 44 kg mat per år4, mat som 
istället hade kunnat ätas upp, och som kallas matsvinn.  

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt luftburna 
partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för 
människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett 
tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 2018 uppskattades antalet 

4 Naturvårdsverkets rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall 
per person (varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall) av detta är ca 
44 kg onödigt matavfall, matsvinn. Av detta matsvinn är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande 
enligt rapporten 
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dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 personer i Sverige 
per år5.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av de 
totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av 
privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer 
och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del av utsläppen av 
klimatpåverkande gaser inom Uppsala som kommer direkt från avfallshanteringen. 
Insamling av avfall i Uppsala sker för närvarande i stor utsträckning med förnybara 
bränslen.  

I Uppsala kommun finns för närvarande sammanlagt 8 stycken återvinningscentraler 
där grovavfall, trädgårdsavfall med mera kan lämnas. Två av återvinningscentralerna, 
Boländerna och Librobäck har generösa öppettider (kl. 7–20 vardag, kl. 9–18 på helger). 
Övriga har kortare öppettider. 

Från de nedlagda deponier som finns i kommunen avgår deponigas i olika grad 
beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, 
som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än 
koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft. 

Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta bedöms 
kunna ske om mängden transporter ökar när avfall (exempelvis grovavfall) i högre 
utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska transporteras till olika platser för 
återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på 
människans hälsa kan exempelvis bli att fler får nedsättning av lungfunktion och 
cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. 
Miljökonsekvensernas omfattning av ökade transporter bedöms dock som små med 
hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av 
föroreningar.  

Positiv miljöpåverkan 

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med åtgärder som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer
• Öka materialåtervinningen

5 IVL 2018 Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 
impacts”, C317 
6 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, ”Fine and ultrafine particle exposure: Health 
effects and biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för 
partiklar, särskilt mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna astma, kronisk bronkit och 
cancer 
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Dessutom finns det en åtgärd i avfallsplanen avseende utredning av nedlagda 
deponiers utsläpp av växthusgaser. 

Minska mängden avfall 

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom minskade 
utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som 
uppstår i Uppsala kommun skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala 
mängden kommunalt avfall i Uppsala år 2020 var ca 393 kg/person och mängden mat- 
och restavfall var ca 182 kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 11 700 ton 
avfall se Tabell 1. Denna minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från 
avfallshanteringen med uppskattningsvis 26 000 ton koldioxidekvivalenter, 
motsvarande ungefär 20 000 000 mil bilkörning med en medelstor bensindriven 
personbil7 eller ca 5 000 varv runt jorden.  

Tabell 1 Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av 50 kg avfall per invånare avfall. Källa: Avfall 
Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd förebyggt 
avfall, ton 

Minskad mängd 
CO2e, kg 

Motsvarar mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Förebyggande 
generellt 

11 700 25 740 000 19 890 000 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en tredjedel av all 
mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har därmed producerats helt i 
onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge upphov till ca 44 kg matsvinn per år 
mat som istället hade kunnat ätas upp. Om arbetet med att minska matsvinnet skulle 
falla väl ut och det skulle innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg 
matavfall per invånare och år skulle detta kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 
koldioxidekvivalenter) minskar med totalt ca 5 200 ton, se Tabell 2 nedan. Detta 
motsvarar i sin tur cirka 4 000 000 mils körning med en medelstor bensindriven 
personbil8 eller ca 1 000 varv runt jorden 

Tabell 2 Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs genom minskat matsvinn. 
Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd förebyggt 
matavfall, ton 

Minskad mängd 
CO2e, kg 

Motsvarar mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Matsvinn, 
förebyggande 

2 340 5 150 000 3 980 000 

7 Folkmängd i Uppsala 2020: ca 234 000 personer. 50 kg*234 000 personer=11 700 ton. Enligt 
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall ge minskade utsläpp av 
koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall. Ett 
varv runt jorden är ca 4 000 mil. 
8 Folkmängd i Uppsala 2020: ca 234 000 personer. 10 kg*234 000 personer=2 340 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med 
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.  
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Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av avfall som 
planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat när det får de 
effekter på människors beteenden som önskas. 

Ökad materialåtervinning 

Resultat från livscykelanalyser9 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. 
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som 
möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone på 
sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och returpapper som samlades in i 
Uppsala kommun under år 2020 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 
koldioxidekvivalenter) minskar med ca 7 200 ton om allt materialåtervinns, se Tabell 3 
nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 6 200 000 mils bilkörning med en medelstor 
bensindriven personbil eller ca 1 500 varv runt jorden.  

Tabell 3 Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som återvinns. Källa: Avfall 
Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd avfall, ton Minskad mängd 
CO2e, kg 

Motsvarar mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Papper 3 400 680 000 680 000 
Plast 2 000 1 200 000 1 000 000 
Metall 400 720 000 560 000 
Glas 6 300 2 205 000 1 890 000 
Returpapper 3 400 2 380 000 2 040 000 
Totalt 15 500 7 185 000 6 170 000 

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna uppstår, 
eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och de 
informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och 
rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 
materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunen över ett flertal åtgärder inom 
sina egna verksamheter och kan påverka de upphandlingar som genomförs och de 
rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla 
kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 
kommuninvånarna. 

9 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

Nuläge och förutsättningar 

Nedlagda deponier 

Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I Uppsala kommun finns enligt förteckningen över nedlagda 
deponier i bilaga 4 till avfallplanen sammanlagt ett hundratal identifierade nedlagda 
deponier. Av dessa är 4 st i MIFO-riskklass (RK) 1, 34 st i RK2, 47 st i RK 3 och 15 st i RK4. 
Utifrån denna MIFO-klassning har 4 st deponier i RK1 och 3 st i RK2 bedömts som extra 
prioriterade. 

Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 

I Uppsala kommun finns sammanlagt 8 stycken återvinningscentraler (på väg att bli 9 
st). Anläggningarna är öppna för hushåll och mindre företag. Från företag tas vissa 
typer av verksamhetsavfall emot mot en avgift. Farligt avfall från företag tas inte emot 
på återvinningscentralerna.  

Hovgårdens avfallsanläggning drivs av Uppsala Vatten och tar emot avfall från 
återvinningscentralerna och från verksamheter. Avfallet sorteras på plats innan det går 
vidare till materialåtervinning, förbränning eller deponering på den egna deponin.  

Uppsala Vattens biogasanläggning tar emot organiskt avfall för rötning med 
framställning av biogas och biogödsel från både offentliga och privata aktörer. 
Biogödseln är SPCR120-certifierad och sprids till 100 % på åkermark i och omkring 
Uppsala kommun. 

Uppsala Vatten driver 10 avloppsreningsverk i kommunen. Det största är 
Kungsängsverket. Allt slam från Kungsängsverket sprids på åkermark. 

Vattenfall driver en anläggning som producerar fjärrvärme, el, fjärrkyla och ånga, 
främst genom förbränning av avfall (kommunalt avfall och industriavfall, varav en viss 
del importeras) samt biobränsle 

I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall, bland annat Returpapperscentralen och Skrotcentralen. 

Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 

När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av det kommunala avfallet, uppstår 
olika sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål på 
deponier under många år. För att undvika att aska från förbränning av kommunalt 
avfall måste deponeras är det extra viktigt att det kommunala avfall som skickas till 
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som 
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, 
materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall.  
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Negativ miljöpåverkan 

Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten. 

Positiv miljöpåverkan 

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan 
mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även 
tillförseln av mängden farliga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva 
miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på 
sikt bli stor.  

Under förutsättning att den dagvattenutredning som ska genomföras för samtliga 
Uppsala Vattens avfallsanläggningar resulterar i verkliga åtgärder kommer det att 
minska risken för utläckage av oönskade ämnen. 

Fortsatt arbete med ansvar för och utredningar avseende deponier kommer, om 
arbetet ger konkreta resultat, att minska risken för negativ miljöpåverkan. 

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan 

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av klimatförändringar 
som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt uppkomna mängder 
lakvatten. 

Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att information om 
avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre behandling av farligt avfall, 
vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre resurshushållning och minskad 
risk för farligt avfall i restavfallet. Ökad källsortering skulle dock även kunna bidra till 
negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling 
ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större än de negativa 
konsekvenserna av ökade transporter. 

Sammanfattande bedömning 

Betydande miljöpåverkan 
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna uppstår, 
eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och de 
informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och 
rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 
materialåtervinns verkligen ökar. Innovativt arbete och agerande är viktigt för att få 
genomslagskraft. Här råder kommunen över ett flertal åtgärder inom sina egna 
verksamheter och kan påverka exempelvis genom de upphandlingar som genomförs. 
Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla kommunens verksamheter 
har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 
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Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva 
effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning och minskade 
diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen vara liten.  

Nationella och internationella miljömål 
Avfallsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och 
mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på: ökad återanvändning av avfall, 
ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, utsortering av matavfall 
och minskat matsvinn.  

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
globala miljömål samt nationella miljökvalitetsmål och etappmål. Sammantaget 
bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av 
genomförandet av kretsloppsplanen om målen uppnås. 

Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka 
negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga farliga 
ämnen som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som 
återanvänds/ återbrukas.

• I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn. För att målen ska uppnås
behöver dessa frågor få prioritet hos tillsynsmyndigheten och resurser kan 
behöva tillföras för exempelvis utbildning och rutiner.

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. 

• Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller 
de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny 
råvara.

• Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla kommunala 
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 
kommuninvånarna.

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av klimatförändringar 
som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt uppkomna mängder 
lakvatten. 
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Uppföljning 
Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av avfallsplanen. 
Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer att ske årligen 
av Uppsala Vatten. 

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen och 
miljöpåverkan. Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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Avfall Sverige, Nationell sammanställning av plockanalyser, rapport 2016:28. 
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2014-14 

Miljöbalken med föreskrifter www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 

Naturvårdsverket, ”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023”, www.naturvardsverket.se 

Naturvårdsverket, ”Matavfall i Sverige 2018”, www.naturvardsverket.se 

Nordiska ministerrådet, “Climate Benefits of Material Recycling: Inventory of Average 
Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden”, Rapport 2015:547, 
www.norden.org  

Regeringen, Nationella miljökvalitetsmål, sverigesmiljomal.se 

Uppsala kommun, www.uppsala.se 

Uppsala Vatten och Avfall AB, www.uppsalavatten.se 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 1 (9) 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 7 Framtida avfallsmängder, 
insamlingssystem och anläggningar 

Uppsala Vatten och Avfall AB Datum: Diarienummer: 
Rapport 2022-02-09 KSN-2022-00528

Handläggare:  Version/DokumentID: 
Elin Belleza 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 2 (9) 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................... 3 

Utvecklingstendenser ............................................................................................................... 3 

Befolkningsprognos ............................................................................................................. 3 

Avfall under kommunalt ansvar eller producentansvar .................................................. 3 

Verksamhetsavfall ................................................................................................................ 4 

Prognos över avfallsmängder .................................................................................................. 4 

Behov av insamlingssystem och anläggningar...................................................................... 6 

Avfall under kommunalt ansvar eller producentansvar .................................................. 6 

Verksamhetsavfall ................................................................................................................ 7 

Behov av investeringar och andra ekonomiska resurser kopplade till nya 
insamlingssystem och anläggningar ...................................................................................... 7 

Fysisk planering ......................................................................................................................... 8 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 3 (9) 

Inledning 
I denna bilaga till Uppsala kommuns avfallsplan presenteras utvecklingstendenser 
som är viktiga för avfallshanteringen, en prognos för omhändertagande av avfall som 
uppstår i kommunen fram till 2030 samt en bedömning av framtida behov av 
insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall. Bedömningen baseras i 
huvudsak på avfallsplanens mål, åtgärder och indikatorer. Prognosen fokuserar på 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt, i relevanta delar, även avfall som 
omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om avfall från industri och annan 
verksamhet. 

Utvecklingstendenser 

Befolkningsprognos 
Kommunen hade vid utgången av år 2020 ca 233 840 invånare. Fram till 2030 förväntas 
befolkningen i kommunen öka med ca 27 100 personer. Prognosens genomsnittliga 
folkökning är 2 860 personer per år (gäller för prognosens hela period år 2021–2050). 
Folkökningen beror främst på att kommunen har ett positivt flyttnetto varje år med 
omkring 1 630 personer. 

Tabell 1 Befolkningsprognos för Uppsala kommun. Källa: Befolkningsprognos Uppsala Kommun 2021–
2050. 

År 2020 År 2025 År 2030 

Antal invånare, st 233 839 248 000 261 000 

Avfall under kommunalt ansvar eller producentansvar 
En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna ökar. Utslaget per 
person var mängden avfall under kommunalt ansvar cirka 467 kg år 2020 i genomsnitt 
för hela Sverige. Mängden avfall till materialåtervinning ökade under 2020. Framförallt 
var det fraktionerna förpackningar, elavfall och metallskrot som ökade. Under 2020 
ökade också mängden insamlat grovavfall med omkring 10 %, vilket är något som kan 
förklaras med att många har byggt om och rensat under pandemin. 

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. Framför 
allt ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad 
internetförsäljning, medan mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i 
mindre utsträckning läser papperstidningar. Nettoeffekten av detta under senare år 
har inneburit att mängden förpackningar och returpapper per invånare är i stort sett 
oförändrad. Regeringen har beslutat att lagstiftningen om producentansvar för 
förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för insamling 
av förpackningsavfall. Ett eventuellt förändrat ansvar för förpackningar, från 
producentansvar till kommunalt ansvar, kan komma att påverka de insamlade 
mängderna av förpackningar från hushållen.  

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor och 
tillväxt i ekonomin kan leda till att avfallsmängderna fortsätter att öka. Dock finns 
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motkrafter mot denna trend, dels via avfallsbranschen, dels genom andra 
samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om 
vikten av en mer hållbar livsstil. Cirkulära affärsmodeller som underlättar för hushållen 
att konsumera hållbart kan bidra till att minska sambandet mellan konsumtion och 
avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att avfallsmängderna kan hållas 
relativt konstanta per invånare. Avfallsplanens åtgärder gällande förebyggande och 
ökad återanvändning, både inom kommunens verksamhet och i samhället, är viktiga i 
detta sammanhang.  

Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits beträffande hur 
avfall behandlas och återvinns i Sverige tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan. Denna utveckling kan antas fortsätta, 
bland annat genom att eventuell bostadsnära insamling av förpackningar och 
returpapper kan väntas ge en bättre källsortering. På nationell nivå 2020 ligger andelen 
avfall under kommunalt ansvar och som behandlas genom materialåtervinning på 
omkring 35 %, biologisk behandling på cirka 14 % och energiåtervinning på 50 %. 
Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar går till deponi, en siffra som dock 
stiger markant om aska från avfallsförbränning räknas in. 

Verksamhetsavfall 
Uppsala kommuns näringsliv har till stor del ett akademiskt fokus och den offentliga 
sektorn är stor. Den tillverkande industrin domineras av läkemedelsbranschen. 
Handeln utgör en stor sektor och byggbranschen är också betydande eftersom 
kommunen växer och många nya bostäder byggs varje år. 

Alla verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder. Det kan 
konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc i hög grad är 
beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som bygg- 
och rivningsavfall, exempelvis utifrån lagkrav, kan andelen utsorterat avfall från dessa 
kategorier förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt 
än genom kommunens hantering förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av 
det kommunala systemet, då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat 
omhändertagande.  

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera 
kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att allt mer avfall 
definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering av förorenade 
områden som genererar förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av 
mängden farligt avfall från industri och annan verksamhet kan motverkas av 
företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av produktionen. 

På senare år har cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller blivit allt viktigare för 
både myndigheter och privata företag, vilket kan bidra till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att mängden verksamhetsavfall 
minskar. Flera åtgärder i handlingsplanen kan bidra till ökad cirkularitet, exempelvis 
åtgärderna som främjar återbruk. 

Prognos över avfallsmängder 
I Figur 1 presenteras utfallet för år 2020 samt prognos för år 2025 och år 2030 över hur 
det avfall som hanteras genom Uppsala Vatten och omfattas av kommunalt ansvar, 
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exklusive slam, samt avfall som omfattas av producentansvar fördelas på respektive 
behandlingsmetod1. 

Prognosen baseras på avfallsmängder år 2020, förväntad befolkningsutveckling2 samt 
att avfallsplanens mål, åtgärder och indikatorer nås. De indikatorer som har särskild 
tyngdpunkt i prognosen är:  

• ökad andel utsortering och biologisk behandling av matavfall

• ökad andel av avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning3

• minskande mängder mat- och restavfall

Utöver indikatorerna ovan bedöms fraktionen returpapper minska samt pappers-, plast, 
glas- och metallförpackningar öka4. Förändringar av mängden matsvinn har inte 
beaktats specifikt i beräkningarna. 

Eventuella konsekvenserna av ändrad lagstiftning som reglerar ansvarsfördelningen 
mellan kommun, verksamheter och producenter beaktas inte beräkningen. 

Figur 1 Nuläge och prognos över behandling/återvinning av insamlade avfallsmängder. Avser 
avfall som hanteras genom Uppsala Vatten och omfattas av kommunalt ansvar samt avfall som omfattas av 
producentansvar. Avfall som används som konstruktionsmaterial eller farligt avfall som behandlas genom 
särskild behandling tillkommer. Spill, siktrester och askor från respektive behandlingsmetod har inte 
beaktats. 

1 Den behandling som avses är primär behandling och återvinning av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från fastighetsnära insamling (FNI) och återvinningsstationer 
(ÅVS), grovavfall och trädgårdsavfall från FNI och återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall 
och elavfall. Redovisade mängder avseende materialåtervinning är justerade med hänsyn till 
siktrester som behandlas genom exempelvis energiåtervinning. Askor från energiåtervinning 
omfattas inte av framtagen prognos. 
2 Baserat befolkningsökningen enligt ”Befolkningsprognos Uppsala kommun 2021–2050”. 
3 Med avfall avses i detta fall kommunalt avfall inklusive biologiskt avfall men exklusive slam. 
4 Baseras på utvecklingen av insamlade mängder per invånare de senaste åren enligt 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
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Prognosen bygger på ett antagande om fortsatt ökande mängder förpackningar per 
invånare till 2025 och att mängderna förpackningar per invånare därefter inte 
förändras. Från 2025 till 2030 sker en viss minskning totalt sett av mängden avfall per 
invånare. Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen 
per invånare i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt de planerade 
avfallsförebyggande åtgärderna i avfallsplanen kommer att få. 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas mängdstatistik för 
exempelvis industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall från 
verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat göras. 

Prognosen omfattar inte askor och slagg från energiåtervinning av avfall, motsvarande 
cirka 20 - 25 % av mängden avfall till energiåtervinning. Denna mängd måste helt eller 
delvis omhändertas genom deponering. 

Behov av insamlingssystem och 
anläggningar 
Avfallsflödenas framtida utveckling enligt framtagen prognos bedöms föranleda behov 
av utökad kapacitet för mottagning, omlastning, sortering och behandling av avfall 
som uppstår i kommunen. I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder som syftar till 
att öka kapaciteten för mottagning av avfall i kommunen. 

Avfall under kommunalt ansvar eller producentansvar 
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att behovet 
av kapacitet för biologisk behandling av matavfall kommer att öka. Det insamlade 
matavfallet till biologisk behandling kan komma att öka kraftigt till år 2025 (om 
uppsatta mål nås) på grund av befolkningsökningen och ökad utsortering. Även 
behovet av kapacitet för omlastning och vidareförädling av utsorterade fraktioner till 
materialåtervinning kommer att öka. Återvinningen antas i många fall ske i 
anläggningar utanför Uppsala kommun. Behovet av kapacitet för behandling av 
restavfall genom energiåtervinning bedöms däremot minska. Flöden av material till 
återbruk väntas också öka under kommande år vilket ökar behovet av kapacitet för 
mottagning av dessa flöden, exempelvis på återvinningscentralerna i Uppsala. 

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt ansvar och den tidigare 
förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper slutar därmed att gälla. 
Det nya kommunala ansvaret gäller för returpapper från hushåll men också det 
returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll5 (exempelvis 
returpapper från kontor, butiker och liknande). Kommunen har kravet att 
tillhandahålla lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av returpapper. Hur 
insamlingssystemet för returpapper ska se ut finns inga ytterligare krav. Kommunerna 
bestämmer själva hur de utför uppdraget, om det exempelvis sker bostadsnära med 
fyrfacksinsamling.  

Regeringen har också beslutat att lagstiftningen om producentansvar för 
förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för insamling 
av förpackningsavfall. Ett förändrat ansvar även för förpackningar kan komma att 

5 Enligt 15 kap 3 § miljöbalken 
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påverka källsorteringen. Eftersom osäkerheterna kring detta är stora är de beräkningar 
och prognoser som presenteras ovan baserade på dagens ansvarsfördelning (hösten 
2021). 

I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder som syftar till att utöka kapaciteten för 
mottagande av avfall, samt material till återbruk, i kommunen. Bland annat planeras 
tre nya återvinningscentraler, se kapitlet Behov av investeringar och andra ekonomiska 
resurser kopplade till nya insamlingssystem och anläggningar.  

En åtgärd som på sikt bör medföra behov av ökad kapacitet för mottagning av avfall är 
åtgärden om att arbeta för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 
från småhus. 

Verksamhetsavfall 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering, 
finns begränsad tillgång till information om mängder som uppkommer inom 
kommunen. Även information om kapaciteten i befintliga anläggningar för behandling 
av verksamhetsavfall är begränsad.  

Mängden verksamhetsavfall bedöms komma att öka i takt med befolkningsökningen. 
Flödet från byggbranschen är dominerande och bedöms komma att vara fortsatt stort. 
Med ökade mängder verksamhetsavfall kan behovet av behandlingsanläggningar för 
verksamhetsavfall komma att förändras. 

Som nämnts i kapitlet Prognos över avfallsmängder har inga beräkningar gjorts på 
mängden verksamhetsavfall. 

Behov av investeringar och andra 
ekonomiska resurser kopplade till nya 
insamlingssystem och anläggningar 
Under kommande år kommer investeringar göras gällande nya anläggningar för 
hantering av avfall i kommunen. En del av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan 
berör anläggningar för att hantera avfall samt utveckling av nya insamlingssystem. 
Större investeringar som kommer att behöva göras gällande anläggningar och nya 
insamlingssystem i kommunen är: 

• Tre nya återvinningscentraler ska byggas, en i Brillinge, en i de sydöstra
stadsdelarna samt en permanent lokalisering i södra stadsdelarna.

• Två återvinningscentraler ska flyttas; Boländerna till Fyrislund och Gottsunda 
till ny lokalisering.

• Utveckla systemen för mottagning och avsättning av återbruksmaterial som 
prylar, möbler, textilier, bygg- och rivningsmaterial som kommer in via 
återvinningscentralerna.

• Utveckla hämtningstjänster som främjar tillgänglighet och återbruk i 
stadsmiljö och på landsbygd, exempelvis i samarbete med fastighetsägare.

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 8 (9) 

Utifrån handlingsplanen kan även konstateras att några åtgärder kan komma att 
innebära framtida investeringar gällande nya insamlingssystem. De eventuella 
framtida investeringarna avser följande åtgärder: 

• Arbeta för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från 
småhus.

• Utreda hur multihubbar kan användas för cirkularitet i staden genom att utgöra
en plattform för att exempelvis dela, låna, reparera, hyra, byta och återanvända
prylar samt återvinna material.

• Utöka insamlingen av hushållens farliga avfall.

• Åtgärder som syftar till att optimera och utöka antalet sorteringskärl i 
offentliga miljöer och i kommunala verksamheter.

Investeringarna kommer att kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det 
inledande arbetet inför ovan nämnda projekt. 

Fysisk planering 
Uppsala kommun har en översiktsplan som syftar till att planera grunddragen i mark- 
och vattenanvändningen i kommunen, i huvudsak utifrån allmänna intressen. En väl 
fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den fysiska 
planeringen, exempelvis beträffande återvinningscentraler, platser för återbruk och 
avfallsanläggningar. 

Det kan konstateras att tidsperspektivet i översiktsplaneringen är längre än i 
avfallsplanen, som enligt lagkrav ska ses över minst vart fjärde år och vid behov 
revideras. I framtidsstudier som bl.a. Avfall Sverige har gjort av avfallshantering slås fast 
att det inte är meningsfullt att försöka göra prognoser som sträcker sig längre än ett 
tiotal år framåt i tiden. Skälet till detta är främst att avfallsmängder och avfallshantering i 
hög grad är beroende av samhällstrender inom olika områden och ytterst av människors 
beteende och livsstil men även förväntningar om ändrad lagstiftning bidrar till 
svårigheten att göra långsiktiga prognoser. De trender som nämns i denna bilaga när det 
gäller befolkningsutveckling i kommunen, konsumtionsförändringar med exempelvis 
mindre tidningsläsande och mer förpackningar, stabiliserade och möjligen sjunkande 
avfallsmängder per invånare, ökad sortering och strävan mot en mer cirkulär ekonomi 
kan antas fortsätta även på längre sikt. 

I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I arbetet 
med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och enskilda 
intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna avfallshämtning kan 
behöva utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner oftast tas fram i tätorter 
men får som konsekvens att gator i princip alltid utformas med insamlingsfordonets 
framkomlighet som en dimensionerande faktor. 

Exempel på frågor som bör tas upp i den fysiska planeringen är platser för 
återvinningscentraler, platser för kvartersnära insamling, utrymmen för behållare för 
källsortering i flera fraktioner vid fastighetsnära insamling och framkomlighet för 
insamlingsfordon. Även utrymmen för återbruk och cirkulära lösningar bör tas upp. Vid 
behov av mark för anläggningar bör en så precis lokalisering som möjligt anges. Den 
nya återvinningscentralen som ska byggas i Brillinge (vilket i handlingsplanen till 

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 9 (9) 

avfallsplanen finns som åtgärd under utvecklingsområde 4, Människan i centrum) ska 
byggas på angiven lokalisering i detaljplanen. Vid planering av nyproduktion av 
bostäder och andra byggnader bör flera avfallsrelaterade aspekter tas i beaktande 
(både i detaljplan och bygglov), exempelvis uppställning av kärl och framkomlighet för 
fordon. I avfallsplanen finns en åtgärd om att uppdatera och implementera handboken 
för avfallshantering i fysisk planering. 
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Syfte 
Syftet med den här bilagan är att utgöra ett komplement till avfallsplanen genom att 
förklara vissa ord och begrepp för att underlätta för personer som inte arbetar inom 
avfallsbranschen att förstå. Orden och begreppen förklaras på ett lättbegripligt sätt 
utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser samt gängse definitioner.  

Ordlista 
Avfall 
Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att 
göra sig av med (15. kap. 1 § miljöbalken). 

Avfall Sverige 
Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Avfall Sverige 
representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter 
och EU. De arbetar med att bevaka, utveckla och informera om avfallshantering och ge 
vägledning till sina medlemmar. 

Avfall Web 
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem, vilket ger kommuner en plattform för 
jämförelser, benchmarking och uppföljning av avfallsstatistik.  

Avfallsförordningen 
Avfallsförordningen (SFS 2020:614) innehåller bestämmelser om avfall och avfallets 
hantering.  

Avfallsplan 
En avfallsplan är ett politiskt styrdokument för avfallshantering och utgör tillsammans 
med renhållningsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Avfallsplanen ägs av, 
och berör, hela kommunen. En avfallsplan ska innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

Avfallshierarkin eller avfallstrappan 
 Avfallshierarkin, eller ”avfallstrappan”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska 
miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappans fem nivåer är: 
förebyggande, återanvändning, återvinning, energiåtervinning och deponering. 

Avfallstaxa 
Avgift som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för enligt miljöbalken. Avfallstaxan får vara miljöstyrande, och får även 
användas för arbete med förebyggande av avfall.  

Biologiskt avfall 
Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga organiskt avfall som på begränsad tid kan 
brytas ner i biologiska processer. Mat- och trädgårdsavfall är exempel på biologiskt 
avfall, och kan komposteras eller med rötning användas för att producera biogas och 
biogödsel. 

Biologisk behandling 
Metod för att behandla organiskt avfall som innebär att man kan återvinna mullämnen, 
näring och/eller energi från biologiskt avfall genom kompostering eller rötning.  

  

Rem
iss

ve
rsi

on



Sida 4 (7) 

Biogas 
Gas som bildas vid rötning av biologiskt avfall, huvudsakligen bestående av metan och 
koldioxid. Biogas kan användas för el- och värmeproduktion eller, efter rening, som 
drivmedel.  

Biogödsel 
Produkt som bildas vid rötning av biologiskt avfall.   

Bygg- och rivningsavfall 
Avfall som uppstår vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av 
byggnad.  

Cirkulär ekonomi  
Ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram ekonomiska fördelar med 
cirkulära kretslopp, snarare än linjära processer.  I en cirkulär ekonomi används allt 
man tillverkat så länge det går, och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och 
återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Det betyder att produkter från början 
behöver designas för att tillverkas av återvunna material och för att kunna lagas och till 
slut återvinnas, och att samhället uppmuntrar en livsstil som konsumerar mindre 
nyproducerat material. 

Cirkulär resurshantering 
En cirkulär resurshantering innebär att resurser används effektivt och därmed behålls i 
kretslopp. Istället för att tillverka, konsumera och därefter kassera produkter, utnyttjas 
i en cirkulär ekonomi det som tillverkats så länge det går. Och när produkterna en dag 
inte längre går att använda eller återanvända, återvinns så mycket som möjligt om och 
om igen. 

Deponering 
Deponering är en behandlingsmetod för avfall som inte kan eller ska återvinnas och 
innebär att avfallet förvaras på ett långsiktig säkert sätt. Det inbegrips i det femte och 
sista steget i avfallshierarkin.  

Deponi 
Upplagsplats för deponerat avfall som finns på eller i jorden (15. kap. 5 a § 
miljöbalken). Tidigare kallat soptipp.  

Elavfall 
Avfall som utgörs av elutrustning, det vill säga elektriska och elektroniska produkter 
och komponenter, och som omfattas av producentansvaret för elutrustning.  

Energiåtervinning 
Energiåtervinning är en behandlingsmetod som innebär att energiinnehållet i avfallet 
tas tillvara, bland annat genom att använda avfallet som bränsle för produktion av 
fjärrvärme och el. Energiåtervinning är lämpligt för avfall som inte kan återvinnas på 
annat sätt. Det inbegrips i det fjärde steget i avfallshierarkin, efter materialåtervinning.  

Farligt avfall 
Avfall som har hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, brandfarliga, explosiva eller 
liknande egenskaper som gör att de måste hanteras särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen 
(2020:614). Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel batterier, färgrester, 
spillolja, bekämpningsmedel och lösningsmedel.  
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Fastighetsnära insamling (FNI) 
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom 
rimligt avstånd från fastigheten.  

Fraktion 
En viss utsorterad del av avfallet, till exempel matavfall, returpapper, glas eller farligt 
avfall.  

Förebyggande av avfall (avfallsminimering) 
Åtgärder som vidtas för att förhindra att avfall uppstår, exempelvis genom minskad 
konsumtion. Det är det första steget i avfallshierarkin, och definieras som åtgärder 
vilka vidtas innan ett ämne, produkt eller material blivit avfall. Genom minskning av 
avfallsmängden eller halten av farliga ämnen i produkter och material reduceras den 
negativa påverkan av miljön och människors hälsa.  

Föreskrifter för avfallshantering (Renhållningsföreskrifter)  
Kommunens regelverk som innehåller de lokala bestämmelserna för hanteringen av 
avfall som kommunen ansvarar för. Kommunens föreskrifter för avfallshantering utgör 
tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. 

Förpackningar 
Plast, metall, kartong, wellpapp, glas eller trä som används för att förvara, skydda eller 
leverera en produkt. 

Grovavfall 
Kommunalt avfall som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör 
att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Istället lämnas det oftast på 
återvinningscentral. Exempel på grovavfall är möbler som inte kan återanvändas.  

Hovgårdens avfallsanläggning 
Avfallsanläggning i Uppsala där sorterat bygg- och rivningsavfall och grov- och 
industriavfall från flera olika branscher tas emot. På anläggningen sorteras avfall för 
vidare återvinning eller, där det inte är möjligt att återvinna, förvaring på 
anläggningens deponi.  

Håll Sverige Rent (HSR) 
Ideell organisation som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen.  

Inert avfall 
Inert material är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under 
lagring. Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller 
kemiskt på något sätt. 

Kommunalt avfall 
Avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med vissa undantag som t.ex. bygg- och 
rivningsavfall och slam från enskilda avloppsanläggningar (15. kap. 3 § miljöbalken). 
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
kommunalt avfall.  

Kompostering 
Biologisk behandling där organiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre.  

Källsortering 
Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till 
exempel i hushållet.  
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Matavfall 
Biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med 
hantering av livsmedel. Omfattar såväl onödigt matavfall (se matsvinn) som icke ätbar 
mat, exempelvis ben, kärnor och skal.  

Materialåtervinning 
Återvinning av material så att det kan användas i nya produkter. Det är det tredje steget 
i avfallshierarkin, efter förberedelse för återanvändning.  

Matsvinn 
Onödigt matavfall, det vill säga livsmedel som egentligen skulle kunna konsumerats 
om det hanterats på rätt sätt men som istället slängs.   

Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS 1998:808) samlar huvuddelen av den svenska lagstiftningen på 
miljöområdet. Det övergripande målet för miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling och på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en 
hälsosam och god livsmiljö. EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken.  

Multihubb 
I multihubbar finns möjlighet att samlokalisera en rad funktioner som inte behöver 
finnas inom varje enskild fastighet eller kvarter. Exempel på funktioner som kan 
rymmas i en multihubb: parkering, cykelverkstad, mottagning av material för 
återbruk/återvinning, lokal för delningstjänster och reparationer. 

Nedskräpning 
När någon med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus 
på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till (29. Kap. 7 § miljöbalken).  

Plockanalys 
En metod för att undersöka sammansättningen av avfall genom sortering i olika 
fraktioner eller typer av avfall, till exempel i syfte att ta reda på hur stor andel av 
matavfallet som består av matsvinn. 

Producentansvar 
Skyldighet för producenter att se till att uttjänta produkter samlas in och hanteras på 
ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvar finns exempelvis för förpackningar, bilar, däck och läkemedel. 
Producentansvaret syftar även till att produkterna ska bli mer resurssnåla och 
miljöanpassade. Producentansvaret innebär också att producenterna har det 
ekonomiska ansvaret för insamling och omhändertagning av uttjänta produkter. 

Renhållningsordning 
Kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter utgör tillsammans kommunens 
renhållningsordning. Renhållningsordningen är styrdokumentet för avfallshanteringen 
i kommunen och kompletterar andra lagar och regler som finns inom avfallsområdet. 

Restavfall 
Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som inte kan sorteras och återvinnas på 
annat sätt. Det är vad som blir kvar efter att matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, elavfall, grovavfall eller annat avfall som omfattas av producentansvar 
har sorterats ut.  

Returpapper 
Med returpapper avses dags- och veckotidningar, tidskrifter, direktreklam, 
telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper, 
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men inte kuvert. Kan användas som fiberråvara för framställning av nytt papper, 
exempelvis tidningspapper eller wellpapp. 

Rötning 
Biologisk behandling där biologiskt avfall bryts ned i syrefri miljö. Vid rötning bildas 
biogas och kvar blir rötrest, som kan användas som biogödsel.  

Uppströmsarbete 
Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa föroreningar redan vid källan så att 
de inte hamnar i vattnet, inte ens i avloppsvattnet. 

Verksamhetsavfall 
Avfall som uppstår inom en verksamhet, i samband med produktion av varor och 
tjänster, och som inte är kommunalt avfall eller avfall under producentansvar.  

Återanvändning/Återbruk (används synonymt) 

En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent används igen för att fylla 
samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.  

Återvinning 
En avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något 
annat material eller förbereds för en sådan nytta. Även förberedelse för 
återanvändning som till exempel reparation eller rengöring är ett 
återvinningsförfarande, där materialåtervinning och energiåtervinning är andra 
exempel.   

Återvinningscentral (ÅVC) 
Bemannad insamlingsplats för bland annat grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och 
farligt avfall och i vissa fall material till återanvändning. I vissa fall förekommer även 
verksamhet för återanvändning.  

Återvinningsstation (ÅVS) 
Obemannad insamlingsplats för förpackningar och returpapper.  
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Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2021. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:  
- Pandemin med Covid-19. Den höga samhällsspridningen medförde en 

periodvis hög sjukfrånvaro av personal vilket blev en stor utmaning för 
alla enheter. Generellt ses en god följsamhet till hygienrutinerna och en 
hög medvetenhet om de smittförebyggande åtgärderna vilket är av stor 
vikt för att upprätthålla en god patientsäkerhet.  

- Antalet avvikelser har inte minskat i den omfattning som var önskvärt 
och det framkommer ett behov av ett mer aktivt agerande för att minska 
framförallt läkemedelsavvikelser och fallavvikelser under kommande 
år.  

- Under 2021 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har 
även inkommit två klagomål inom hälso- och sjukvårdsområdet.    

- Vi har dock inte uppnått målet med att genomföra riskbedömningar i 
den omfattning som behövs och registrera dem i Senior Alert.  

- Riskbedömningar, vårdplaner och teamträffar har dock varit ett 
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Sammanfattning 
 

 Pandemin med Covid-19 och arbetet med att förhindra smittspridningen fortsatte 
även under 2021 men förutsättningarna förbättrades avsevärt när vaccinationerna 
genomfördes. Den ökade samhällsspridningen och den periodvis höga 
sjukfrånvaron av personal blev dock en utmaning för alla verksamheter. Smittan 
kom även in på boendena under några kortare perioder vilket medförde omfattande 
resurskrävande arbetsinsatser i form av smittspårningar, provtagningar, kohortvård 
mm.  

 Generellt ses en god följsamhet till hygienrutinerna och en hög medvetenhet om de 
smittförebyggande åtgärderna vilket är av stor vikt för att upprätthålla en god 
patientsäkerhet.  

 BHK-mätningar har även detta år varit i fokus. Mätningar utförs men i varierade 
omfattning och förutsättningarna för att genomföra BHK-mätningarna har periodvis 
påverkats av hög sjukfrånvaro. 

 Antalet avvikelser har inte minskat i den omfattning som var önskvärt och det 
framkommer ett behov av ett mer aktivt agerande för att minska framförallt 
läkemedelsavvikelser och fallavvikelser under kommande år.  

 Under 2021 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har även 
inkommit två klagomål inom hälso- och sjukvårdsområdet.    

 Det framkommer brister inom dokumentationen som har hanterats under året. En 
rutin för HSL-dokumentation har upprättats och implementerats under hösten.  

 Riskbedömningar, vårdplaner och teamträffar har varit ett återkommande tema på 
alla möten med legitimerade under året för att belysa vår skyldighet att förebygga 
vårdskador och upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

 Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med hjälp av Senior 
Alert i den omfattning som behövs vilket är ett arbete som vi fortsätter med under 
kommande år.  

 

 
 
 
 
Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen 
ska vara färdig senast den 1 mars varje år.  
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STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier 
 
Tierps kommun ska erbjuda god, säker, samordnad vård och omsorg i livets 
olika skeden. Tjänsterna utförs med respekt för den enskildes förmåga att 
utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och behov. 
Verksamhetens tjänster ska grunda sig på kunskaps-baserad vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
 
Strategier 
Tierps kommun prioriterar och definierar följande strategier för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning för att uppnå målen.  
Trygghet. Förutsättningen för trygghet i vård och omsorg är att det finns 
individuella planer enligt HSL, SoL, och LSS, att individens sociala behov 
och omvårdnadsbehov inklusive rehabilitering tillgodose på ett sammanhållet 
sätt, att det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården 
och omsorgen samt ett gemensamt arbets- och förhållningssätt för säkerhet 
och riskanalys.  
Respekt för den enskildes integritet. Patienten upplever att hans/hennes 
integritet och självbestämmande respekteras av personalen samt känner 
delaktighet i planeringen av insatserna.  
Bemötande av den enskilde. Patienten som får vård, omsorg och rehabilitering 
känner förtroende för personalens kompetens och bemötande samt får 
sakkunnig och korrekt information om vård- och omsorgs insatser, 
hälsotillstånd samt behandling.  
 

Organisation och ansvar 
 
Kommunstyrelsen i Tierps kommun är vårdgivare.  
Ansvaret innefattar:  

- det övergripande ansvaret för verksamheten  
- ansvar för att verksamheten bedrivs så den uppfyller kraven på en god 

och säker vård.  
- att bestämma hur den egna verksamheten ska vara organiserad  
- att det finns den personal, lokaler och utrustning som behövs för att en 

god vård ska kunna ges. 
- att fastställa kompetenskraven inom hälso- och sjukvården  
- att bemanningen anpassas till varje verksamhetsområde så att kraven 

på en vård av god kvalitet och säkerhet för patienterna kan 
upprätthållas. 

  
Verksamhetschef  
Ansvaret innefattar:  

- att inom ramen för de resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, 
leda och fördela arbetsuppgifterna så en hög patientsäkerhet och god 
kvalitet tillgodoses.  

- att organisera verksamheterna så att en god planering av det dagliga 
arbetet säkerställer fokus på kontinuitet och säkerhet samt att 
vårdrelaterade sjukdomar förebygg och begränsas.  
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- att säkerställa att hälso- och sjukvård kan ges och att samordning 
mellan hemsjukvårdsenheterna sker för att säkert omhändertagande 
dygnet runt. 

- att säkerställa att patienten görs delaktig i vården, att den planeras i 
samverkan med patienten och att den dokumenteras och informeras 
till patienten  

- att verksamheten arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med ett 
professionellt bemötande.  

- att fastställa former för fortlöpande samråd med MAS medicinskt 
ansvarig sjuksköterska i frågor som gäller den kommunala hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och säkerhet.  

- att samråda med MAS i frågor angående verksamhetens struktur och 
resursanvändning samt hur det medicinska ansvaret kan utövas på 
bästa sätt.  

 
MAS Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska och MAR Medicinskt Ansvarig 
för Rehabilitering (ingår i Mas rollen om ingen särskild är utsedd)  
Ansvaret innefattar:  

- att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 
god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,  

- att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  
- att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  
- att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten,  
- att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 

läkemedelshantering,  
- rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 

och att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när 
en patients tillstånd fordrar det.  

 
Områdeschef 
Ansvaret innefattar: 

- att leda chefer och utvärdera verksamhetens mål  
- att utveckling av verksamheten sker 
- att följa upp egenkontroller 

  
Enhetschef  
Ansvaret innefattar:  

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

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

 
Hälso-och sjukvårdspersonal  
Ansvaret innefattar:  

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

- att följa de riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
 
Avvikelseprocessen är viktig så att vårdskada inte inträffar eller om den har 
inträffat så skall den inte ske igen. All avvikelsehantering sker i teamet nära 
patienten. Övergripande i länet finns en utsedd patientsäkerhetsgrupp med 
representanter från chefläkare inom regionen, patientsäkerhetssamordnare 
regionen samt medicinskt ansvariga från länet samtliga kommuner. Denna 
grupp ska titta på allvarliga avvikelser lex Maria som har hänt och andra 
allvarliga händelse. Denna grupp ska också följa upp efterlevnad av riktlinjer 
och rutiner och meddela HSVO om det behövs åtgärder. 
MAS/MAR nätverk i länet. Samtliga kommuners medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering träffas regelbundet 
varje månad för att utbyta kunskap med varandra och medverka till 
utvecklingen av den kommunala hälso-och sjukvården i länet. MAS/MAR 
samverkar kontinuerligt med Regionen och representerar kommunerna i de 
Regionala lokala arbetsgrupperna LAG (tidigare programråd), patientnämnd, 
patientsäkerhet kontaktombudgrupp på SKR, riksföreningen MAS/MAR mm.  
 

Patienters och närståendes delaktighet 
 
Patienter och dess anhöriga skall vara delaktig i vården genom att vara en 
viktig part i teamarbetet samt i upprättande av planer ex samordnad inviduell 
planering, vårdplaner, rehabplaner mm. 
Patienten avgör alltid om anhörig skall vara delaktig i vården. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
 
Hälso- och sjukvårdens personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Registrering av avvikelser sker i 
dokumentationssystemet VIVA enligt fastställd rutin. Senior Alert används 
som hjälpmedel för att identifiera risker. Vidtagna åtgärder och uppföljning av 
dessa registreras i dokumentationssystemet. 
 

Klagomål och synpunkter 
 
Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till berörd enhet eller centralt till 
kommunen och de registreras i kommunens dokumenthanteringssystem. 
Närmaste chef ansvarar för utredning, analys och återkoppling.  
Klagomål där det framkommer att det rör sig om en misstänkt allvarlig 
händelse i hälso- och sjuk-vården, utreds av MAS medicinskt ansvarig 
sjuksköterska enligt Lex Maria. 
Patientnämnden i länet ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 
Genom att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta 
tillvara sina intressen i vården, främja kontakterna mellan patienter och 
vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera 
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iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och 
vårdenheter.  
Varje kvartal skickar patientnämnden ut statistik om hur många klagomål som 
inkommit. I alla ärenden kontaktas inte kommunen utan det avskrivs med att 
patienten har pratat med patientnämnden. Sakkunniga sitter med på 
patientnämndens sammanträden. MAS i Tierp företräder alla länets kommuner 
i patientnämnden. 
Klagomål som inkommit via IVO kommer till verksamhetschef och/eller 
MAS som sedan redovisar detta för utskottet i kommunen. 

 

 

Egenkontroll 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vårdrelaterade infektioner 
(VRI) 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan inför 
magsjuka och influensa 

1 gång per 
månad skickas 
till MAS 
Var 3:e månad 
skickas till 
Vårdhygien 
 
(1 ggr per år) 
 
1 ggr per år  

Infektionsregistreringar 
SÄBO utarbetad av 
vårdhygien i samarbete med 
MAS i länet 
 
 
 
(PPM HALT- Senior alert) 
 
Smittskydd inhämtar från 
verksamheterna. 
 

Basala hygienrutiner och 
klädregler. BHK 

1-2 ggr/mån 
 
 
 
2 ggr per år 

BHK-mätningar Analyseras 
enhetsvis.  
 
PPM-databasen 

Hygienronder  Var 4e år  
 

Vårdhygien protokoll 
 

Avvikelser Löpande  Avvikelsehanteringssystemet 

Trycksår 2 gånger per år 
samt löpande 

Senior alert.  HALT 

Patientens klagomål och 
synpunkter 
 

3 gånger per år 
samt löpande 

Patientnämnden, IVO, 
avvikelsehanteringssystemet 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
 

Riskanalys  
 
Pandemin med covid-19 har inneburit en mycket hög risk för 
patientsäkerheten då ett insjuknande kunde innebära svår sjukdom med dödlig 
utgång. Under 2021 har dock omfattande vaccinationsinsatser genomförts på 
samtliga enheter både för personal och patienter/vårdtagare. Risken för svår 
sjukdom och död minskade avsevärt efter detta även om smittspridningen i 
samhället var hög. Det smittförebyggande arbetet fortsatte under hela året med 
tre omgångar vaccin för både personal och patienter, omfattande 
provtagningar, smittspårningar och särskild hantering kring alla exponerade 
och smittade.     
 
Under den senare delen av 2021 orsakade pandemin en högre 
personalfrånvaro bland både vårdpersonal och legitimerade än det var under 
2020. Detta påverkade vårt arbete i de olika kvalitetsregistren och de 
nationella mätningarna på ett negativt sätt.   
 
Verksamhetschefen utför riskbedömning i samband med organisations-
ändringar, inrapporterade allvarliga avvikelser och med bakgrund i syn-
punkter och klagomål. Verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner som 
fortlöpande analyseras och uppdateras.  
 

Hygien 
Under det andra pandemiåret med Covid-19 fortsatte utmaningen för hela 
samhället och för alla våra enheter inom vård och omsorg. Hygienrutiner och 
andra rutiner för att förhindra smittspridning blev upprättade i samverkan med 
Regionen, Vårdhygien och smittskydd. De har under året ofta reviderats då ny 
kunskap framkommit allteftersom. Utöver de länsgemensamma riktlinjerna 
har vi även haft några lokala rutiner som extra försiktighetsåtgärder för våra 
verksamheter.  
 
Mätningar av följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna 
(BHK) via SKR databas för punktprevalensmätningar (PPM) är en mycket 
viktig åtgärd för att förhindra smittspridningen och öka patientsäkerheten. 
Resultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffarna för att öka medvetenheten 
kring basala hygienrutiner.   
 
Hygienronder genomförs var 4:e år i samarbete med Vårdhygien på vård och 
omsorgsboenden. Ronden genomförs av vårdhygiensjuksköterska, enhetschef, 
hygienombud, sjuksköterskor och MAS. Hygienronden protokollförs och 
skickas från Vårdhygien till enhetschef med kopia till MAS. Genomfördes 
senast juni 2018.  
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Utbildning  
Utbildningar via Vårdhygien i hygienrutiner och praktisk utbrottshantering 
för både chefer och personal har hållits i omgångar under året. Utbildning 
BHK-mätningar (kontroll av följsamheten till basala hygien och klädrutiner) 
har också genomförts regelbundet under året.  De flesta utbildningar har 
genomförts digitalt. Vi har även tagit hjälp av socialstyrelsens digitala 
utbildningar.   
  
Specialisering i demensvård – Silviautbildning. En högskoleutbildning på 
grundnivå 60 hp. Några undersköterskor är nu Silviasystrar och en enhetschef 
och 2 biståndshandläggare är klara med utbildningen.   
 
BPSD. En sjuksköterska och en undersköterska har under året genomgått en 
utbildning till certifierad utbildare inom BPSD (Beteendemässiga och 
psykiska symtom hos personer med demens). Under 2022 kommer de att ha 
utbildning av övrig personal inom demensvård. 
 
Förskrivarutbildningar avseende individuellt förskrivningsbara hjälpmedel 
för legitimerade.  
Utbildning i patientsäkra förflyttningar med personlyft. Arbetsterapeut och 
Fysioterapeut har under året utbildat omvårdnadspersonal inom alla enheter.  
 
SÄBO-dagarna. En årlig gemensam utbildning med regionens 
primärvårdsläkare som har läkaransvar på särskilda boenden och 
sjuksköterskor på särskilda boenden i kommunen. Enhetschefer och MAS 
deltar också på utbildningen.  
 
Palliativ vård. En målsättning är att all personal ska ha genomgått den 
webbaserade grundutbildningen för palliativ vård Palliation ABC som är ca 
3,5 tim lång. Palliativa ombudsutbildningen har också hållits under året och är 
ett samarbete med Regionen och Palliativa konsultteamet.  
 
SBAR – för en strukturerad kommunikation. (Situation, Bakgrund, Aktuellt 
tillstånd, Rekommendation). En god och säker vård förutsätter en effektiv 
kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla 
tillfällen. Personalen har under året utbildas i att kommunicera strukturerat för 
att förebygga händelser som orsakas av bristfällig information mellan 
personer.  
 
Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA- Mental Health First Aid) 
Under våren 2021utbildade Tierps kommun två stycken medarbetare inom 
vård och omsorg samt en medarbetare inom IFO till instruktörer inom första 
hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). De tre utbildarna kommer under 2022 att 
erbjuda 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.   
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Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa utvecklades i Australien men 
har implementerats världen över. Den ökar deltagarnas kunskaper om psykisk 
ohälsa samt ger beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa.  
Målet är att sprida kunskap och beredskap för den ökade psykiska ohälsan 
samt att arbeta suicidförebyggande brett inom kommunen.  
Första hjälpen kursen har tre inriktningar- Vuxna, Äldre eller Ungdom.  
I suicidpreventivt syfte kommer MHFA instruktörer i Tierps kommun 
vidareutbilda Första hjälpare med start i mars 2022.  
 
Utvecklingsprogrammet för medicinsk ledning i den kommunala hälso- 
och sjukvården.  MAS har under året genomgått utbildning som betonar 
juridiken kring uppdraget, kvalitetsledning och kraven på systematiskt 
patientsäkerhetsarbete.  
Ledarskapsprogrammet för tjänstepersoner, Omställning nära vård. . 
Under våren 2021 deltog MAS och verksamhetsutvecklare i denna utbildning  
 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612)   
En länsgemensam riktlinje tydliggör samarbetsprocessen för in- och 
utskrivningar från slutenvården och skapar förutsättningar för god och säker 
planering inför hemgång. Den beskriver samarbetsprocessen och 
ansvarsfördelning mellan slutenvård, öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler 
och kommunal socialtjänst och hemsjukvård.  
Teamet Trygg hemgång bidrar till ökad hjälp i hemmet inledningsvis och 
behoven utvärderas innan hemtjänst tar över.  

Prator  
Ett system för säker informationsöverföring mellan regionen och länets 
kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Den planerade övergången till övergång till Cosmic Link sker mars 2022 

NPÖ - Nationell patientöversikt  
En tjänst som möjliggör att de olika vårdgivarna, med patientens samtycke, får 
direktåtkomst till varandras journaluppgifter. Sedan 2019 är Tierps kommun 
både konsument och producent i NPÖ. Målsättningen är att effektivisera 
informationsöverföringen och minska administrationen. Kommunen har 
aktuell information om brukarens förmågor och behov av stöd, som kan ge 
både primärvården och slutenvården bättre överblick och beslutsunderlag.  

QPR ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
Infördes 1 oktober 2019. Det är ett webbaserat verktyg som vi använder för att 
strukturera, beskriva och samla alla våra processer, rutiner och allt övrigt som 
ingår i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Läkemedelshantering  
En extern granskning av läkemedelshanteringen ska göras årligen.  
Utifrån rapporterna från granskningen har det genomförts kvalitetshöjande 
förbättringar i läkemedelshanteringen. Genom den årliga kontrollen ökar 
förutsättningarna för en patientsäker läkemedelshantering.  
Pga pandemin blev dock granskningen för 2021 framflyttad till februari 2022 
och resultatet från den kommer således i nästa patientsäkerhetsberättelse.  
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MAS har dock under året genomfört egna kontroller på utvalda enheter för att 
kontrollera följsamheten till rutinen.  
Vi har nu ett avtalat samarbete med apotekare för kommande år.  

Digitalt signeringssystem för läkemedel  
Signeringssystemet Alfa e-Läkemedel infördes under 2019. Målsättningen var 
att förenkla och ge en god kontroll över läkemedelshanteringen. Under början 
av 2020 identifierades en risk i systemet som innebar att vi fick välja bort den 
integrerade läkemedelslistan för att det skulle bli patientsäkert.  Under 2021 
har det inte funnits några behov av ytterligare justeringar.  

Rehabilitering och hjälpmedel 
För att få förskriva hjälpmedel måste alla förskrivare gå förskrivarutbildning 
för nyanställda, både muntligt och digitalt (via Socialstyrelsens 
webbutbildning) samt förskrivarutbildning på produktnivå via Hjälpmedel 
Uppsala län. 
Årlig uppföljningar av elrullstol, besiktning av mobila och stationära lyftar 
samt halvårsvis uppföljning av lyftselar.  

Svenska HALT  
Den årliga punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner, 
riskfaktorer och antibiotikaförbrukning inom kommunala verksamheter i 
Sverige.  
HALT är en mätmetod som används för att på ett strukturerat sätt samla in 
information som kan hjälpa oss i vårt lokala systematiska 
patientsäkerhetsarbete. Mätningen sker i det nationella kvalitetsregistret 
Senior alert.  
Svenska HALT genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, 
kvalitetsregistret Senior alert och Nationella Strama.  

Kvalitetsregister  
Senior Alert 
Senior alert är ett nationellt register som kan användas som verktyg för att 
arbeta preventivt genom att identifiera risker så som undernäring, trycksår, fall 
och ohälsa i munnen. När en risk har upptäckts dokumenteras detta i 
journalsytemet, en vårdplan upprättas och de insatta åtgärderna ska sedan 
följas upp och utvärderas. Riskbedömningar med hjälp av Senior alert görs i 
teamet enligt fastställd rutin. Genom att använda Senior alert systematiseras 
det vårdpreventiva arbetssättet, risken för vårdskador minskar och därigenom 
förbättras patientsäkerheten.  
 

Palliativa registret 
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där man som 
vårdgivare kan registrera hur vården av en person i livets slutskede varit. 
Syftet är att förbättra vården i livets slut för den enskilde och dess närstående. 
Resultatet kan användas för att se vad som behöver förbättras. Forskning 
bedrivs också från resultaten i registret.  

BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens  
Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med 
demensjukdomm. En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på observation av 
BPSD, analys, omvårdnadsåtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder så att 



 

12 

rätt vård kan ges till patienten. Därför används verktyget även till de som inte 
har diagnos demens men registreras inte då i registret 

Journal och dokumentation  
I arbetet mot en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation infördes under 
2018 ICF/KVÅ i dokumentationssystemet enligt socialstyrelsens riktlinjer.  
ICF står för Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa. Gemensamma begrepp och termer för att beskriva 
funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat. KVÅ är 
klassifikation av vårdåtgärderna. Målet är att urvalet ska kunna användas i 
strukturerad dokumentation, samt vid insamling av underlag till nationell 
statistik eller öppna jämförelser.  
Omvårdnadspersonalen har utbildats i social dokumentation och dokumenterar 
också i VIVA.  

Granskning/kontroll  
Journalgranskning i dokumentationssystemet genomförs av MAS. 
Verksamhetschef kontrollerar enligt rutin loggarna för NPÖ för att kontrollera 
så ingen obehörig läser i journal.  
 

Utredning av händelser – vårdskador 

Avvikelseprocessen är viktig så att vårdskada inte inträffar eller om den 
har inträffat så skall den inte ske igen. Avvikelser med misstänkt 
allvarlig händelse i hälso- och sjuk-vården, utreds av MAS medicinskt 
ansvarig sjuksköterska enligt Lex Maria 

Informationssäkerhet 
 
SITHS-kort används för inloggning till kvalitetssystem och 
kommunikationssystemen med landstinget.  Dokumentationssystem och 
NPÖ loggas enligt rutin.  
Dokumentation och kommunikationssystem i kommunen styrs av 
behörigheter om vad varje profession ska kunna läsa och skriva om patienten 
utifrån arbetsplats.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Covid-19 och förebyggandet av smittspridningen.   
Pandemin med Covid-19 har för andra året i rad inneburit en stor utmaning för 
hela samhället och inte minst för alla våra enheter inom vård och omsorg. 
 
Under året genomfördes omfattande vaccinationsinsatser på samtliga enheter 
både för personal och patienter/vårdtagare. Totalt 3 doser gavs under året med 
start i januari 2021. Effekten av vaccineringarna blev mycket goda. Det blev 
färre antal insjuknade och de som insjuknade fick lindrigare symtom och 
risken för svår sjukdom och död minskade avsevärt.  



 

13 

 
Det smittförebyggande arbetet fortsatte dock parallellt med vaccineringarna 
under hela året med omfattande provtagningar, screeningar, smittspårningar 
och särskild hantering kring alla exponerade och smittade.  Ett arbete som 
periodvis krävde en omprioritering för att frigöra resurser när det varit hög 
personalfrånvaro. Det krävdes även ett stort tålamod och uthållighet hos våra 
medarbetare vilket alla har bidragit med på bästa sätt.    
 
Utbildningsinsatser och regelbundna kontroller av följsamheten till de basala 
hygienrutinerna ingick i detta smittförebyggande arbete. I jämförelse med 
föregående år märktes det tydligt att de flesta nu hade goda kunskaper kring 
smittförebyggande åtgärder och det medförde en god medvetenhet och 
följsamhet till hygienrutinerna.  Den ökade medvetenheten gjorde också att 
man snabbt anpassade sig när det kom nya förhållningssätt allteftersom 
rutinerna anpassades mot nya kunskaper och gällande smittläge.   
 
MAS och Verksamhetschef har under hela året fortsatt de regelbundna mötena 
med Regionen när det gäller Covid-läget. MAS samverkar kontinuerligt med 
Regionen, Vårdhygien och smittskydd så de olika ViS-riktlinjerna blir 
anpassade mot de förutsättningar som råder i de kommunala verksamheterna. 
(ViS – Vård i samverkan). Även de enskilda enheterna har haft ett gott stöd 
via direktkontakter med vårdhygien och smittskydd under hela året.  
  
Inom ledningsgruppen har vi haft regelbundna avstämningar flera 
gånger/vecka i stort sett under hela året. Informationsflödet mellan 
ledningsgruppen och enheterna har skett via regelbundna avstämningar via 
Teams med enhetscheferna och via den gemensamma loggen. Alla riktlinjer 
har kontinuerligt förmedlats ut av MAS via både muntlig information och via 
mail till både legitimerade och chefer. Enhetscheferna har i sin tur ansvarat för 
att alla rutiner och förhållningssätt förmedlas ut till all övrig personal inom 
vård och omsorg samt ansvarat för att det funnits förutsättningar att följa 
rutinerna.  
 
Analyser har genomförts efter genomgångna Covid-utbrott på de enskilda 
enheterna för att hitta tänkbara orsaker och samband så nya utbrott kunde 
förhindras.  Det framkom tydligt att det var avgörande hur snabbt 
smittspårningen kom igång. Vi behövde få provsvaren snabbt så man kunde 
avgränsa smittan och identifiera vilka som exponerats. Detta blev en stor 
utmaning då regionen inte hade tillräcklig kapacitet att analysera prover inom 
rimlig tid då samhällsspridningen var hög. I slutet på året fick vi dock 
slutligen klartecken att börja använda antigentesterna vid provtagning av 
medarbetarna som komplement för att identifiera covid-positiva. Detta innebar 
att vi fick bättre förutsättningar att vidta relevanta åtgärder i tidigt skede.  
I vissa fall kunde man se samband mellan personal som insjuknat och 
insjuknade patienter på boendena. Men inom ordinärt boende var det svårt att 
avgöra smittvägen. Det var en hög samhällsspridning och alla påverkades i 
hög grad.  
 
En riskfaktor har under hela pandemin varit tidsaspekten mellan provtagning 
och provsvar. Enligt riktlinjen har alla patienter och medarbetare som 
exponerats provtagits men den symtomfria personalen har enligt gällande 
riktlinje fått arbeta i väntan på provsvar vilket i sig blir en riskfaktor även om 
basala hygienrutiner upprätthålls.  
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Under den senare delen av 2021 märktes en påtaglig skillnad mot första året 
med pandemin. Under 2020 påverkades vi mer av stora sjukvårds- och 
omvårdnadsbehov hos de insjuknade patienterna och i de flesta fallen 
vårdades de kvar på boendet.  Under 2021 påverkades vi mer av den stora 
samhällsspridningen när det gällde tillgången till personal. Det blev en hög 
personalfrånvaro då många insjuknade eller omfattades av regeln för 
hushållskarantän. Däremot blev de patienter som insjuknade inte så påverkade 
pga. vaccineringen, och omvårdnadsbehoven ökade bara måttligt.   
 
Under pandemins första år var det ett stort problem med tillgången på 
skyddsutrustning. Detta förbättrades under 2021. Nu har vi god kontroll på 
tillgången på skyddsutrustning genom ett gemensamt dokument som varje 
enhet veckovis har fått fylla i sin lagerstatus i. Regeln är att varje enhet ska ha 
skyddsutrustning i tillräcklig mängd för en månads förbrukning. Vi har även 
ett centralt lager med en viss andel skyddsutrustning som minimerar risken att 
vi blir helt utan om det blir ett tillfälligt problem med leveranser.  
 
Det uppsatta målet för 2021 var att vaccineringarna har genomförts på ett 
patientsäkert sätt. Smittspridningen har minskat. Händelseanalyser ska ha 
genomförts efter varje utbrott för att identifiera kvalitetshöjande åtgärder i 
hela verksamheten. Bedömer således att det målet har blivit uppnått.  

 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) och förekomst av 
antibiotika på SÄBO.  

Alla särskilda boenden registrerar varje månad hur många personer som fått 
behandling med antibiotika. MAS skickar denna sammanställning kvartalsvis 
till Vårdhygien som sammanställer resultatet. Vårdhygien samarbetar med 
STRAMA och målsättningen är att minska antibiotikaanvändningen för att 
förebygga multiresistenta bakterier.  
Tidigare resultat har påvisat att antibiotika-användningen är lägre i Tierp 
jämfört med andra kommuner i länet. Framgångsfaktorn uppges har varit ett 
bra samarbete mellan läkare och sjuksköterskor och att man under 2015 
arbetade intensivt med information och utbildning i samarbete med 
Vårdhygien och att man kom igång med infektionsregistreringarna.  
Ur Vårdhygiens sammanställning framkommer att Tierps kommun har 
genomfört totalt 1510 registreringar under 2021. Samtliga SÄBO hade lämnat 
in underlag för infektionsregistrering. 
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Analys av resultat.  
Den totala förekomsten av antibiotikaanvändning har ökat det senaste året 
inom Tierps kommun, från 5,11 % till nära 7% . Det kan bero på en högre 
förekomst av antibiotikabehandling på vårt nya privata vårdboende än i de 
kommunala boendena.  
Antibiotikabehandling för urinvägsinfektioner (UVI) och hud/sårinfektioner är 
vanligast. Vi har en relativt låg andel antibiotikabehandling av personer med 
urinkateter (KAD) – vilket är en målsättning då den behandlingen i många fall 
inte är befogad annat än i svårare fall. De kommunala boendena har även en 
låg andel antibiotikabehandling för sår. Det tyder på att man bara sätter in där 
det är nödvändigt och risken för multiresistens minskar.  
 

Handlingsplan för vårdhygieniska åtgärder.  
En handlingsplan för vårdhygieniska åtgärder är påbörjad och under 
uppbyggnad. Ska fastställas under våren 2022. Syftet med handlingsplanen är 
att beskriva, planera och prioritera de vårdhygieniska åtgärder som ska 
genomföras inom vård och omsorg, för att förhindra vårdrelaterade infektioner 
och smittspridning. Handlingsplanen kommer vara en del i handlingsplanen 
för patientsäkerhet som ska utarbetas under år 2022. En målsättning är att ha 
årliga uppföljningar av handlingsplanen.  
 

Utbildning i hygienrutiner.  
I samverkan med Vårdhygien har det återkommande under året genomförts 
utbildningsinsatser av både personal och enhetschefer. Basala hygienrutiner, 
hur vi ska förhindra smittspridning av Covid-19 och utbrottshantering. Vi har 
använt oss av utbildningsmaterial från både Vårdhygien och Socialstyrelsen. 
Hygienombuden har fått en mer framträdande roll de senaste två åren.  
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BHK-mätningar.  
 
Hygienombuden har under året utbildats i hur BHK-mätningarna ska utföras. 
Enhetschef och hygienombud samarbetar för att BHK-mätningarna ska bli 
genomförda och analyserade. Resultaten ska diskuteras på arbetsplatsträffar 
för att öka medvetenheten och följsamheten kring basala hygienrutiner men 
hur regelbundet detta har skett är lite oklart. Sannolikt varierande.   
 
En målsättning har varit att genomföra BHK-mätningarna minst 1 gång/mån 
och periodvis då smittspridningen var hög varannan vecka. Antal genomförda 
BHK-mätningarna har dock varierat under olika perioder pga. hög 
sjukfrånvaro vilket påverkade förutsättningarna för att genomföra 
mätningarna.  
Resultatet från BHK-mätningarna påvisar för de flesta enheterna att man en 
mycket god följsamhet kring klädreglerna och att man inte ska ha 
ringar/klockor etc samt att man spritar händer efter avslutat moment. Det man 
generellt ser är en lite sämre följsamhet till regeln att sprita händerna innan ett 
moment. Förutsättningarna till detta finns dock på alla enheter.  
 
Ett av de uppsatta målen för 2021 var att fortsätta arbetet att mäta 
följsamheten av basala hygien och klädrutiner. Målsättning är att alla 
verksamheter ska använda resultatet av mätningarna mer regelbundet än 
tidigare. Bedömer att vi delvis uppnått det målet.  
 

Avvikelser 
 
Händelse Antal 

2018 
Antal 
2019 

Antal 
2020 

Antal 
2021 

Läkemedelshändelse 637 601 681 587 

Bristande  
omvårdnad 

46 48 56 43 

Medicintekniska 
produkter MPT 

19 13 14 18 

Annan 71 57 93 66 

Fall avvikelser 1751 1794 1735 1720 

Bristande  
rehabilitering 

32 11 17 13 

Summa avvikelser 2556 2524 2597 2447 

Avvikelserna totalt sett har minskat något men bara marginellt.   
 
Ett av de beskrivna målen för 2021 var att minska antalet avvikelser kring 
läkemedel. Avvikelser har minskat ca 16 %. En liten förbättring men ändå ett 
steg i rätt riktning. Utebliven dos är fortfarande vanligast med 64 % av alla 
läkemedelshändelser (376 st.) 
Förväxlingar av vårdtagare utgör ca 1,3 % (8 st.) av läkemedelshändelserna. 
Jämt fördelat mellan hemtjänst och SÄBO. Utredningarna påvisar en bristande 
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följsamhet till rutinen för kontroller innan läkemedel ges. Även om det inte 
förekommer ofta så är risken för vårdskada hög i samband med förväxlingar.  
Det finns därav ett stort behov att arbeta mer aktivt med säker 
läkemedelshantering under det kommande året.  
 
Fallavvikelserna utgör ca 70 % av det totala antalet avvikelser (1720 st) och 
ligger i stort sett på samma nivå som föregående år. Ca 46 % av fallen sker 
inom SÄBO, ca 42 % av fallen sker inom ordinärt boende/hemtjänst.   
 
Fallavvikelser ska utredas och analyseras i teamet där alla professioner ingår 
Teamsamverkan var ett av årets utvecklingsarbeten och resultatet påvisar att 
man kommit igång bra på vissa enheter men inte fullt så bra på andra enheter. 
Pandemin med periodvis hög sjukfrånvaro har dock påverkat förutsättningarna 
för regelbundna teamträffar.  
 
Utredningar av fallolyckor utförs oftast av legitimerad rehabpersonal och det 
framkommer att man upplever det otydligt vad som ska ingå i den 
utredningen. En annan utmaning för personalen är hur fall relaterat till 
alkoholkonsumtion eller drogpåverkan ska hanteras. Ofta upplever kunden 
inte att det finns ett problem och åtgärder kan vara svåra att sätta in för att 
minska fallrisken. 
Det framkommer också ett visst samband mellan bristande kunskap om 
hjälpmedlen och fallolyckor.  
 
Det framgår att det har varit en bristande följsamhet till rutinen för 
riskbedömningar och alla verksamheter behöver bli bättre på att identifiera 
risker och upprätta vårdplaner och göra uppföljningar. Vi har dock under året 
lyft detta ämne och arbetar nu mer aktivt kring vårdprevention. 
 
Journalgranskningarna av fallrapporterna påvisade att många som faller inte 
haft en upprättad vårdplan trots att det funnits tidigare tecken på fallrisk. På 
korttidsboendet har man dock kunnat arbeta mer strukturerat kring 
riskbedömningar och upprättandet av vårdplaner i tidigt skede. Generellt 
förekommer det oftare en vårdplan relaterat till fallrisk på boendena än ute i 
ordinärt boende, speciellt där en sådan fanns med från korttidsvistelsen. Här 
finns skäl att anta att riskbedömning utförs i någon mån i samband med inflytt 
till boendet även om det kanske inte framgår så tydligt i dokumentationen 
 

Klagomål och synpunkter 
Två synpunkter har inkommit, ett via privatperson och ett via IVO.  Inga 
klagomål eller synpunkter har inkommit från patientnämnden under året.  
 
1. Synpunkt från anonym inkommit via IVO. Synpunkten handlade om att 

man upplevde en bristande avvikelsehantering och att en palliativ patient 
fått otillräcklig vård i livets slut. Det framkom också upplevelsen av 
dåligt bemötande av chef då brister påtalats.  

Synpunkten har hanterats enligt rutin. Även om det specifika patientfallet inte 
kunde identifieras utifrån de uppgifter som uppgavs så har vi tagit till oss av 
synpunkterna och vidtagit åtgärder kring de identifierade bristerna i 
avvikelsehanteringen.  
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2. Inkommit klagomål från anhörig i början av året. Klagomålet gällde 
upplevelsen av bristande omvårdnad, dåligt bemötande och bristfällig 
medicinsk behandling under en vårdperiod på korttidsplats.  
Ärendet hanterades enligt rutin. Utredning av den aktuella vårdperioden 
genom journalgranskningar och intervjuer med berörd personal. 
Utredningen påvisade brister i information och kommunikation med 
anhöriga samt brister i dokumentationen.  Svar via brev till anhörig. 
Synpunkterna på de medicinska ordinationerna hänvisades vidare till 
ansvarig läkare.  
Under hösten inkom en begäran av journalhandlingar från IVO kring 
detta ärende. IVO fick begärda handlingar 

Händelser – vårdskador 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en vanlig form av vårdskada. Arbetet att 
förhindra smittspridningen är en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. 
VRI är enligt Socialstyrelsens definition en "Infektion som uppkommer hos 
person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, 
behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal 
som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning." 

Vi har haft flertalet patienter som insjuknat Covid-19 under 2021 och arbetet 
med att skydda våra boende/patienter och förhindra smittspridningen har 
genomsyrat all vård och omsorg även under detta år. Vi gör riskbedömningar, 
smittspårar och analyserar i varje enskilt fall och vi anpassar fortlöpande vårt 
arbetssätt mot de råd och riktlinjer vi får till oss av Vårdhygien, 
smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning. 

Under 2021 har 3 st lex Maria anmälningar skickats till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). I samtliga ärenden har IVO bedömt att vårdgivaren har 
fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada och därav avslutat ärendet.  

1. Anmälan enligt lex Maria. Vårdskada i form av trycksår.  

Anmälan handlar om ett trycksår som förvärrades till en grad 4 (djup 
fullhudsskada) pga. bristande kommunikation mellan vårdpersonal 
och sjuksköterska. Utredningen påvisade brister i dokumentation och 
uppföljning samt bristande kunskap kring trycksårsprevention och 
dokumentation.  

2. Anmälan enligt lex Maria. Risk för vårdskada. Förväxling av patient i 
samband med överlämnandet av läkemedel.  

Personal hade med sig läkemedel till två olika personer i samband 
med hembesök för att ge morgonmedicin. Kontroll av ID i samband 
med överlämnandet utfördes inte och förväxling sker. Händelsen 
upptäcks på kvällen och sjuksköterska kontaktas. Patienten hade 
påverkats måttligt med dåsighet. Ingen vårdskada uppstod men risk 
för vårdskada fanns. I utredningen framkom också brister i 
dokumentation och uppföljning av sjuksköterska.  
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3. Anmälan enligt lex Maria. Risk för allvarlig vårdskada. Fördröjd 
diagnos av höftfraktur.  

Patienten ramlade i sitt hem under natten mot lördag. Sjuksköterska 
kontaktades båda dagarna under helgen då patienten hade påtagliga 
rörelsesmärtor och svårt att stå. Klinisk bedömning och relevanta 
åtgärder uteblev pga. en felbedömning där fokus istället hamnade på 
patientens nytillkomna feber och covid-misstanke. På måndagen 
uppmärksammade omvårdnadsansvarig sjuksköterska händelsen och 
patienten skickades in på sjukhuset där man konstaterade en 
höftfraktur. Brister i ansvar och bedömning av situationen, brister i 
dokumentation. Bidragande orsaker var sannolikt bristande kunskaper 
och det saknas också en form av vägledning i bedömning efter fall.   

En lärande organisation 
Vi har diskuterat samtliga lex-Maria-anmälningar i både ledningsgrupp på 
samtliga nivåer och i forum med legitimerade som lärande exempel för att 
undvika att händelsen upprepas.  
 
Kvalitetsutveckling  
 
Information och dokumentation.   
Vi har under året, på olika forum med legitimerade, betonat vikten av tydlig 
information och en god kommunikation med anhöriga. Vi har också arbetat 
fortlöpande med att förbättra dokumentationen. En rutin för HSL-
dokumentation har tagits fram och implementerats för att ge en bra vägledning 
till vad som ska dokumenteras.  
 
Avvikelsehanteringen.  
Enligt det uppsatta målet för 2021 gjordes en översyn och revidering av 
rutinen för avvikelsehantering. Utbildning i avvikelsehantering har hållits för 
samtliga enhetschefer och legitimerade under våren 2021. Det betonades då 
speciellt kring den skyldighet som alla inom vård och omsorg har att anmäla 
missförhållanden och händelser som har eller kunnat medföra skada, samt 
skyldigheten att utreda och vidta åtgärder för att minska risken att det händer 
igen. Enhetscheferna har fått material och uppdrag att hålla samma utbildning 
och information till sin personal på respektive enhet. Det har också diskuterats 
i utbildningsgrupperna kring begreppet tystnadskultur vad vi menar med det 
och hur vi kan motarbeta den känslan.    
Ett nytt arbetssätt kring avvikelser implementerades under våren 2021. Syftet 
var att få stöd med en översiktlig analys och effekt av vidtagna åtgärder via ett 
exceldokument för en årlig sammanställning. Dokumentet har bara använts på 
ett fåtal enheter och det har sannolikt inte fungerat som det stöd det var tänkt.  

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612).  
Regionalt i länet finns en Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i 
Uppsala län GAP-UL. Utvärdering från samtliga kommuner har skett och 
återförts till arbetsgruppen och projektgruppen för analys och åtgärder. 
Resultatet med en analys och förslag på åtgärder kommer i GAP-UL 
slutrapport för 2021. Våra team har genomfört ett bra arbete genom att vara 
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med redan vid inskrivning av patienten då det kommer i Prator. Detta arbete 
har resulterat i att vi inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter.  
 

Rehabilitering och hjälpmedel 
 
För att bibehålla patientsäkerheten kring hjälpmedlen ingår det i rutinen en 
årlig uppföljning av elrullstolar, besiktning av mobila och stationära lyftar 
samt halvårsvis uppföljning av lyftselar.  
Den tidigare muntliga uppgiften som uppgivits att elrullstolar var uppföljda 
stämde inte alltid överens med det som framkom när det gjordes en 
noggrannare granskning. Journalgranskningar har nu genomförts mer 
strukturerat och de påvisar att uppföljningarna av elrullstolarna bara utförts i 
ett fåtal fall senaste två åren. Förskrivna personlyftar har besiktigats men den 
periodiska inspektionen av lyftselar har blivit bristfälligt utfört.  
 
Bidragande orsaker till de brister som framkommit kan vara en bristfällig 
kunskap kring dokumentationen och hur uppföljningarna ska genomföras samt 
i viss mån bristande stöd av ledning för att hitta ett strukturerat arbetssätt för 
arbetsgruppen. Personalomsättning och en generell brist på arbetsterapeuter 
kan också vara bidragande faktorer. Rutin för individuellt förskrivna 
hjälpmedel finns upprättad.  
 
Det har varit brist på hjälpmedel under året pga. containerbrist, 
komponentbrist och brist på personal. Konsekvensen har blivit att patienten 
inte kunnat få de hjälpmedel den har behov av inom rimlig tid och risken för 
ett större hjälpbehov ökade i samband med det. Detta ligger dock utom 
kommunens kontroll. Samråd med Hjälpmedel Uppsala Län förs kontinuerligt 
för att så långt det är möjligt säkerställa leverans. 
 
Ett säkerhetsmeddelande från Invacare AB gällande tipprisken med tiltbar 
hygienstol Ocean Vip gjorde att samtliga tiltbara hygienstolar levererade från 
Hjälpmedel Uppsala Län försågs med tydlig användaranvisning som 
komplement till bruksanvisningen. 
 

Utbildningar inom hjälpmedel 
Förskrivarutbildning för alla nyanställda, både muntligt och digitalt (via 
Socialstyrelsens webbutbildning) har genomförts av Hjälpmedelsansvarig.  
 
Enligt de uppsatta målet för 2021 har det genomförts utbildning i patientsäkra 
förflyttningar med personlyft.  
En ny rutin för lyftlicens för omvårdnadspersonalen har införts med 
obligatorisk webbutbildning och praktisk instruktion av 
arbetsterapeut/fysioterapeut. Lyftlicensutbildning samt förflyttningsutbildning 
har under 2021 genomförts för stora delar av omvårdnadspersonalen och 
utbildningsinsatserna fortsätter under 2022 med målsättningen att all 
omvårdnadspersonal ska ha genomgått utbildningen. 
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Senior Alert 
 

 
 
Under året har 240 personer blivit riskbedömda och registrerade i Senior 
Alert. 202 st på vård och omsorgsboende och 13 st i ordinärt boende.  
Totalt gjordes 346 riskbedömningar och i 334 av de fallen identifierades risk 
inom minst ett område. Antal registrerade uppföljningar är 281st.  
I de riskbedömningar som har registrerats identifierades att 32% har risk för 
trycksår, 75% har risk för undernäring, 82 % har fallrisk och 70 % har risk för 
nedsatt munhälsa.  
 
Analysen påvisar att vi har förbättrat resultatet påtagligt avseende på antalet 
registreringar och riskbedömningar inom vård och omsorgsboendena jämfört 
med året innan. Antal inregistrerade personer ökade med 26 % (50 st) och 
antalet genomförda riskbedömningar ökades med 39 % (97 st). Antal 
genomförda riskbedömningar för personer inom ordinärt boende är dock 
fortfarande mycket lågt (13 st) och halverades i antal jämfört med året innan 
(25 st).  
 
Fler inom SÄBO blev registrerade i Senior Alert under detta år. Den enhet 
som ökade antalet registreringar hade arbetat aktivt på den egna enheten för att 
skapa förutsättningar att genomföra riskbedömningarna och teamträffarna.  
Inom enheterna för hemtjänst har det dock varit svårt att hitta formen för ett 
strukturerat arbetssätt kring riskbedömningarna. Något som vi får fortsätta att 
arbeta med under 2022.  
 
Det är positivt att vi förbättrat resultatet så pass bra ändå trots att 2021 blev 
ännu ett år i Pandemins tecken och förutsättningarna kanske inte har varit de 
bästa. Ett bra och långsiktigt arbete har dock påbörjats mot en ökad 
patientsäkerhet med färre vårdskador men vi har fortfarande en bit kvar innan 
vi uppnår vårt mål med riskbedömningarna. Dvs att att alla personer som bor 
inom särskilt boende samt de inom ordinärt boende som har en ökad risk ska 
få en riskbedömning redan vid inskrivning samt sedan minst en gång per 
halvår så förebyggande åtgärder kan vidtas för att minska risken för 
vårdskador. 
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Det ska dock tilläggas att riskbedömningar och insättandet av preventiva 
åtgärder görs fortlöpande av legitimerade ute i all vård och omsorg ändå även 
om de inte blir registrerat i Senior Alert alla gånger. Att arbeta preventivt med 
tydliga vårdplaner är en målsättning vi alltid har och detta har lyfts ofta under 
året med alla yrkesgrupper.  
Vårdplanernas utformning och hur de ska användas av alla berörda så det blir 
patientsäkert har varit ett aktuellt ämne under hela 2021 och detta har 
resulterat i att det nu finns fler tydliga vårdplaner och uppföljningar än tidigare 
även om vi har en bit kvar innan vi når vårt mål.   
 
Ett av de uppsatta målen för 2021 var att antalet riskbedömningar och tydliga 
vårdplaner av insatta åtgärder skulle öka under kommande år. Samt att 
teamträffarna har kommit igång på alla enheter. Bedömer att vi är på god väg 
mot målet men att det ännu inte är helt uppnått.   
 

PPM trycksår.  
Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning i 
Senior Alert, (PPM). Datauttaget baseras på antal inskrivna personer på 
samtliga enhetstyper. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och 
utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet kan ses på Senior Alerts 
hemsida.  . PPM för 2021 ägde rum 18 november. 
Det ska tilläggas att de trycksår som är registrerade i senior alert inte påvisar i 
vilken vårdenhet trycksåren uppkommit i. Det förekommer att patienterna 
redan har ett pågående trycksår när de skrivs in i den kommunala vården.  

Resultat 2021 
 

 
 
 
 

Svenska HALT 
Vi har inte deltagit i HALT under 2021. Pandemin och hög sjukfrånvaro har 
medfört hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna och arbetet med denna 
mätning prioriterades därmed bort.  
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BPSD Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens  
 
Årtal 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal 
registreringar 

60 58 21 18 11 

 
Antalet registreringar har minskat påtagligt under de senaste åren. Senaste året 
kan en bidragande faktor ha varit att nyckelpersoner för BPSD-
registreringarna har bytt tjänst eller slutat. Under hösten 2021 utbildades dock 
en sjuksköterska och en undersköterska till certifierade BPSD-utbildare. De 
kommer ha utbildningar för personalen under våren 2022. Så förutsättningarna 
för ett omtag kring BPSD-registreringarna ser bättre ut för kommande år.  
 

Palliativa registret 
 
Årtal 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal 
registreringar 

62 51 27 47 32 

 
Målsättningen är att alla dödsfall inom kommunal vård och omsorg ska 
registreras i Palliativregistret för att få verktyg att kvalitetsutveckla den 
palliativa vården.  Under 2021 minskade antalet registreringar igen.   
Det är totalt 61 patienter som avlidit under 2021 inom Tierps vård och omsorg 
men bara hälften av dem blev registrerade i Palliativregistret.  
 
Under senare delen av 2021 har vi dock påbörjat ett arbete för att 
kvalitetsutveckla den palliativa vården så sannolikt ska resultatet vara bättre 
nästa år. Det har genomförts utbildningsinsatser i samverkan med Regionens 
Palliativa konsultteam. Riktlinjen för palliativ vård i länet reviderades och 
enheterna har nu palliativa ombud på sina avdelningar.  
 
Bristande information och uteblivna brytpunktsamtal var en av bristerna vi 
identifierade under 2020 och som vi har jobbat mer strukturerat med under 
2021 med gott resultat. Se tabell.   
 
Dokumenterat brytpunktsamtal 2020 2021 
Dokumenterat brytpunktsamtal till patient.  34 % 75 % 
Dokumenterat brytpunktsamtal till närstående 40 % 72 % 
   
 
En av målsättningarna för 2021 var att skapa en lokal rutin för att säkerställa 
en god palliativ vård där patient och närstående görs mer delaktig i den 
palliativa omvårdnadsplanen. Registrering i palliativa registret skulle också 
öka.  
Vi kan konstatera att vi inte helt har uppnått dessa mål även om vi kan se ett 
tydligt resultat på att fler än tidigare har fått ett dokumenterat 
brytpunktssamtal.  
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När det gäller den lokala rutinen så är den inte fastställd ännu då vi har 
inväntat den riktlinje som blev framtaget i samverkan med Regionen och som 
kom under slutet av 2021.  
Vi har dock utarbetat och implementerat en ny vårdplan för den palliativa 
omvårdnaden som utgår mer från en personcentrerad palliativ vård med 
hänsyn till den enskildes specifika behov och önskemål och ger närstående 
bättre förutsättningar att känna sig delaktig 1. Den har dock inte börjat att 
användas fullt ut ännu men detta utvecklingsarbete fortsätter under 2022.   

 

Granskning/kontroll 
Journalgranskning i dokumentationssystemet genomförs fortlöpande av MAS 
i samband med avvikelseutredningar. Det har även utförts en strukturerad 
journalgranskning under hösten 2021 av MAS och dokumentationsgruppen.  
Målsättningen är att genomföra en strukturerad journalgranskning 2 gånger/år. 
Granskningen utförs strukturerat med hjälp av en mall där det anges vad det 
enligt gällande lagar och föreskrifter ska finnas med i en HSL-journal 2. 
Granskningen utförs av slumpmässigt utvalda journaler inom alla 
verksamheter inom vård och omsorg.  
Under hösten gjordes en strukturerad granskning av 10 journaler. I resultatet 
och analysen av granskningen framkom det ofta otydliga vårdplaner och 
brister i uppföljning av insatta åtgärder. Ofta var det också svårt att se en ”röd 
tråd” i dokumentationen. Ibland dokumenterades behoven men inga åtgärder 
och ibland beskrevs åtgärder utan ett dokumenterat behov. 
 
Vi har under året reflekterat mycket kring HSL-dokumentationen och det 
framkom tydligt att det saknades vägledning kring vad som ska dokumenteras 
och hur dokumentationen ska genomföras på ett patientsäkert sätt.  
Ett av de upprättade målen för 2021 var att upprätta en rutin för HSL-
dokumentation. Under tiden den utarbetades har alla legitmerade varit med 
och diskuterat och reflekterat kring dokumentation, riskbedömningar och 
vårdprevention. Rutinen fastställdes och implementerades i sin helhet i 
november 2021.  
 
Verksamhetschef har enligt rutin kontrollerat loggar för NPÖ för att 
kontrollera så ingen obehörig läser i journal.  
 

  
1 Vårdplan enligt de sex S:en (Självbild, Symtomlindring, Självbestämmande, Sociala 
relationer, Sammanhang, Strategier)  
2 HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso och sjukvården och Patientdatalagen (2008:355) 
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Mål och strategier för kommande år 
 Det övergripande arbetet för en ökad patientsäkerhet pågår 

- Specialistsjuksköterskor med ansvar för kvalitetsutveckling inom 
HSL-området.  

- Stärkt patientsäkerhetsarbete enligt den nationella 
handlingsplanen. Nulägesanalys, identifiera och prioritera 
insatser.  
 

 Vi arbetar systematiskt med att förhindra smittspridning.  
- Implementera handlingsplanen för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner (VRI).   
- BHK-mätningar enligt upprättad plan. Diskussion kring resultat - 

en stående punkt på agendan för tex APT.  
 

 Avvikelser inom läkemedelshanteringen har minskat  
- En handlingsplan för att minska antalet läkemedelsavvikelser ska 

upprättas 
- Utbildningsinsatser för delegerad personal, läkemedelshantering.  
 

 Antalet fall har minskat och vi arbetar mer strukturerat med 
uppföljningar av fallrapporter.  
- Skapa ett kunskapsstöd/checklista för vägledning.   
- Utbildningsinsatser kring fall och fallprevention.  
- Lyftlicensutbildningen fortsätter enligt fastställd plan.   
 

 Vi arbetar mer strukturerat med riskbedömningar för att förebygga 
vårdskador (trycksår, fall, undernäring, munhälsa).  
- Riskbedömning i tidigt skede vid inflytt, vårdplaner och 

uppföljningar.  
- Teamarbete och Senior Alert  
- Utbildningsinsatser för omvårdnadspersonalen 

 
 Uppföljningar av hjälpmedel blir utförda och dokumenterade enligt 

rutin, framförallt el-rullstolar och lyftselar.  
- MAR journalgranskar för att kontrollera följsamheten till rutinen.  
- Hjälpmedelsrond på SÄBO. MAR, legitimerade och enhetschef.  
- Förtydligande kring dokumentationen så sökord kan underlätta 

granskning och kontroll.  
 

 Vi har skapat förutsättningar för en god palliativ omvårdnad.  
- Öka antalet registreringar i Palliativa registret  
- Implementera den framtagna ViS- riktlinjen och upprätta en lokal 

rutin för palliativ vård.  
 

 Övergången från Prator till Cosmic Link har genomförts på ett 
strukturerat och patientsäkert sätt.  
- Samverkan med regionen, Utbildningsinsatser, Justering av rutin 

för utskrivningsprocessen 
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§ 21 
Dnr KS/2022:296 
 
(KS) Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) I Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslaget om att inom Vård och omsorg tillsätta en specifik 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som komplement till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna höja patientsäkerheten och förebygga vårdskador på bästa sätt 
inom Tierps vård och omsorg behöver vi arbeta systematiskt med 
kvalitetsutvecklande åtgärder. Det gäller både inom den medicinska 
omvårdnaden och inom området rehabilitering. Allt mer vård och 
rehabilitering genomförs idag utanför slutenvården. Som kommunen idag 
har det organiserat med en kombinerad MAS/MAR finns risk att 
rehabområdet missas eller inte får det fokus som behövs. Det finns även 
vinster i ett delat uppdrag då MAS och MAR kan lära av och med varandra 
och därmed ge bättre kvalité. Under de senaste åren har MAR-tjänster 
inrättats i flera av länets kommuner. De har ett eget nätverk för specifika 
MAR-frågor och jobbar för ökad patientsäkerhet med fokus på den 
rehabilitering och habilitering som bedrivs i kommunens regi. Behovet av 
en MAR i Tierps kommun har uppmärksammats då MAS upplever det svårt 
att på egen hand driva all kvalitetsutveckling inom rehabområdet då det 
saknas både rätt kompetens och tid. 
 
Beslutsmotivering 
En Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) behövs som komplement 
till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En MAS och en MAR kan 
tillsammans, utifrån deras specifika professioner och ansvarsområden, få 
bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen än om en MAS har hela 
ansvaret själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
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Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tjänsteutrymmet finns redan idag då planen är att kombinera 
Hjälpmedelsansvarig med Medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Utredning MAR 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren, Vård och omsorg 
 MAS/MAR Anita Rönnback 
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Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslaget om att inom Vård och omsorg tillsätta en specifik 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som komplement till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna höja patientsäkerheten och förebygga vårdskador på bästa 
sätt inom Tierps vård och omsorg behöver vi arbeta systematiskt med 
kvalitetsutvecklande åtgärder. Det gäller både inom den medicinska 
omvårdnaden och inom området rehabilitering. Allt mer vård och 
rehabilitering genomförs idag utanför slutenvården. Som kommunen idag 
har det organiserat med en kombinerad MAS/MAR finns risk att 
rehabområdet missas eller inte får det fokus som behövs. Det finns även 
vinster i ett delat uppdrag då MAS och MAR kan lära av och med varandra 
och därmed ge bättre kvalité. Under de senaste åren har MAR-tjänster 
inrättats i flera av länets kommuner. De har ett eget nätverk för specifika 
MAR-frågor och jobbar för ökad patientsäkerhet med fokus på den 
rehabilitering och habilitering som bedrivs i kommunens regi. Behovet av 
en MAR i Tierps kommun har uppmärksammats då MAS upplever det 
svårt att på egen hand driva all kvalitetsutveckling inom rehabområdet då 
det saknas både rätt kompetens och tid. 
 
Beslutsmotivering 
En Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) behövs som komplement 
till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En MAS och en MAR kan 
tillsammans, utifrån deras specifika professioner och ansvarsområden, få 
bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen än om en MAS har hela 
ansvaret själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tjänsteutrymmet finns redan idag då planen är att kombinera 
Hjälpmedelsansvarig med Medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Utredning MAR 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren, Vård och omsorg 
 MAS/MAR Anita Rönnback 

 
I tjänsten  
 
Emma Haglöf 
Hjälpmedelsansvarig 
Vård och omsorg 
 
 



 

 
 
 
 
 
  

 

Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) i Tierps 
kommun

Verksamhetsområde Handläggare
Vård och omsorg Emma Haglöf
815 80 Tierp Hjälpmedelsansvarig
Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 86 40
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54 Epost: emma.haglof@tierp.se

Utredningsrapport
Beställare: Verksamhetschef Vård och omsorg

2022-02-08
Dnr. KS 20ÅÅ.XX



 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ..........................................................................................................3 

Inledning .....................................................................................................................4 

Bakgrund .................................................................................................................4 

Syfte ........................................................................................................................4 

Metod ......................................................................................................................4 

Nuläge .........................................................................................................................5 

Omvärld ......................................................................................................................5 

Slutsatser och avslutande kommentarer ......................................................................5 

Referenslista ...............................................................................................................6 

 
  



 

Sammanfattning 
För att kunna höja patientsäkerheten och förebygga vårdskador på bästa sätt inom 
Tierps vård och omsorg behöver vi arbeta systematiskt med kvalitetsutvecklande 
åtgärder inom både den medicinska omvårdnaden och inom området rehabilitering. 
En önskvärd förutsättning för detta är att det tillsätts en MAR som har den specifika 
kompetensen inom området rehabilitering vilket en MAS inte har i samma 
utsträckning. En MAS och MAR kan tillsammans, utifrån deras specifika 
professioner och ansvarsområden, få bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen 
än om en MAS har hela ansvaret själv.   

 
  



 

Inledning 

Bakgrund 
Kommunen ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL. Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska 
det finnas sjuksköterskor med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor, MAS. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar 
rehabilitering får en fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjukgymnast fullgöra de 
uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Han eller hon kallas då 
för medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. 
 
Kommunen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som 
omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården. Under flera år har kommunens 
MAS även haft uppdrag som MAR. Det har dock framkommit alltmer vetskap inom 
vårdområdet att just området rehabilitering behöver lyftas fram ännu mera och få 
samma uppmärksamhet och prioritet som den medicinska delen av hälso- och 
sjukvården har för att upprätthålla en god patientsäkerhet. Behovet av en MAR i 
Tierps kommun har uppmärksammats då MAS upplever det svårt att på egen hand 
driva all kvalitetsutveckling inom rehab-området då det saknas både rätt kompetens 
och tid. 

 

Syfte 
Att ge underlag till varför en MAR behövs i Tierps kommun. 

Metod 
Handläggaren har samtalat med MAR’ar i länet, läst Socialstyrelsens 
meddelandeblad1, lagar2 och scannat deras webbsida om patientsäkerhet3, samt tagit 
in information från nuvarande MAS och verksamhetschef. 
 
  



 

Nuläge 
Allt mer avancerad vård och rehabilitering genomförs idag utanför slutenvården. En 
stor riskfaktor vid vårdens övergång från sjukhus till hemmet är kring hjälpmedel, 
tillgänglighet i bostaden och övertagande av rehabiliteringsplan. Som kommunen 
idag har det organiserat med enbart en kombinerad MAS/MAR finns risk att 
rehabområdet missas eller inte får det fokus som behövs. Ett alltför omfattande 
verksamhetsområde kan göra det svårt för MAS att ansvara för att patienterna får en 
säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det finns även vinster 
i ett delat uppdrag då MAS och MAR kan lära av och med varandra och därmed ge 
en större bredd kring t.ex. förebyggande arbete och patientsäkerhet. 
 
Omvärld 
Under de senaste åren har det inrättas MAR-tjänster i flera kommuner i länet. 
Uppsala tog bort sina två MAR’ar i mitten av 00-talet, men har nu återinrättat dessa 
tjänster då rehab-kompetens på övergripande nivå saknades. I länet idag finns MAR 
i Knivsta, Håbo, Enköping, Uppsala samt Östhammars kommuner. De har ett eget 
nätverk för specifika MAR-frågor och jobbar för ökad patientsäkerhet med fokus på 
den rehabilitering och habilitering som bedrivs i kommunens regi. De är även 
efterfrågade och ingår i olika samverkans- och arbetsgrupper med regionen där 
rehabiliteringskompetensen är viktig. Två av länets MAR’ar har ett delat uppdrag 
som Hjälpmedelsansvariga, vilket är en välfungerande kombination då 
rehabilitering och hjälpmedel hänger ihop. 

Slutsatser och avslutande kommentarer 
Kommunen har en tradition av att bedriva socialtjänst men hälso- och sjukvården 
har blivit en stor del och rehabiliteringen är strategiskt viktig. Därför behövs 
medicinskt ansvariga med både medicinsk- och rehabiliteringskompetens i 
ledningsgruppen för Vård och omsorg. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvård planeras, ledas och 
kontrolleras på ett systematiskt sätt. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. MAS utreder idag på egen 
hand de avvikelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador. Med både en 
MAS och en MAR kan detta arbete underlättas och förbättras genom utökad 
kompetens och samarbete. 
 
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, fysioterapiassistenter och omvårdnadspersonal 
utför ett viktigt arbete med hälsofrämjande, hälsoförebyggande och 
rehabiliterande/habiliterande åtgärder som behöver likställas med det medicinska 
uppdraget i kommunen. Med en MAR kan rehabiliteringen i kommunen stöttas, 
vägledas och föras framåt. 
  



 

Referenslista 
1. Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2017 om Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
2. Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 samt Patientsäkerhetslagen 2010:659 
3. Samlat stöd för patientsäkerhet: Startsida - Patientsäkerhet 

(socialstyrelsen.se)

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/


 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2022-04-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 22 
Dnr KS/2022:297 
 
(KS) Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom 
kommunal hälo- och sjukvård 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdatera kommunens förskrivningsbara produktområden enligt det 
bilagda länsgemensamma förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11, Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Diarienummer: KS 
2020/98 
 
Inom länet finns en önskan från brukargrupper, hjälpmedelskonsulenter 
m.fl. att ha samma möjlighet till förskrivningsbara hjälpmedel. Länets 
Hjälpmedelsansvariga har tagit fram ett underlag med tydliga kriterier och 
mål för de olika hjälpmedelstyperna som faller inom det kommunala 
ansvaret med intentionen att dessa blir gällande i samtliga kommuner (exkl. 
Älvkarleby). I praktiken innebär detta inga stora förändringar i kommunens 
nuvarande hjälpmedelssortiment. 
 
Beslutsmotivering  
Samma möjlighet till hjälpmedel i hela länet (exkl. Älvkarleby) minskar 
ojämlikhet och möjliggör rehabilitering och habilitering på lika villkor i 
länet. Tydliga kriterier och mål med hjälpmedlet ger jämlik förskrivning till 
merparten av länets innevånare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för inköp av hjälpmedel är alltid svårberäknad, men står sig lätt 
jämfört med ökade kostnader för t.ex. hemtjänstinsatser och lidande för 
kund om ett hjälpmedel inte förskrivs. En ökning av kostnad för inköpta 
hjälpmedel är sannolik, men i och med att tyngdtäcken togs bort som 
förskrivningsbart hjälpmedel under 2021 så torde budgeten ändå hållas. 
Kostnaden för tyngdtäcken låg på ca 100 tkr/år. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Produktområden med kriterier och mål 

 
Beslutet skickas till  

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
 MAS/MAR Anita Rönnback 
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Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälo- och sjukvård 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdatera kommunens förskrivningsbara produktområden enligt det 
bilagda länsgemensamma förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11, Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Diarienummer: KS 
2020/98 
 
Inom länet finns en önskan från brukargrupper, hjälpmedelskonsulenter 
m.fl. att ha samma möjlighet till förskrivningsbara hjälpmedel. Länets 
Hjälpmedelsansvariga har tagit fram ett underlag med tydliga kriterier och 
mål för de olika hjälpmedelstyperna som faller inom det kommunala 
ansvaret med intentionen att dessa blir gällande i samtliga kommuner 
(exkl. Älvkarleby). I praktiken innebär detta inga stora förändringar i 
kommunens nuvarande hjälpmedelssortiment. 
 
Beslutsmotivering  
Samma möjlighet till hjälpmedel i hela länet (exkl. Älvkarleby) minskar 
ojämlikhet och möjliggör rehabilitering och habilitering på lika villkor i 
länet. Tydliga kriterier och mål med hjälpmedlet ger jämlik förskrivning 
till merparten av länets innevånare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
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Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för inköp av hjälpmedel är alltid svårberäknad, men står sig lätt 
jämfört med ökade kostnader för t.ex. hemtjänstinsatser och lidande för 
kund om ett hjälpmedel inte förskrivs. En ökning av kostnad för inköpta 
hjälpmedel är sannolik, men i och med att tyngdtäcken togs bort som 
förskrivningsbart hjälpmedel under 2021 så torde budgeten ändå hållas. 
Kostnaden för tyngdtäcken låg på ca 100 tkr/år. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Produktområden med kriterier och mål 

 
Beslutet skickas till  

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
 MAS/MAR Anita Rönnback 

 
 
I tjänsten  
 
Ulrica Stjerngren 
AL Områdeschef funktionshindradeomsorgen 
Kommunfullmäktige 
 
 



Bilaga 1: Förskrivningsbara produktområden samt kriterier för 
förskrivning i Tierps kommun 
Hjälpmedlen är ordnade i produktområden enligt ISO 9999:2011. Nedan angivna produktområden är 
de som är individuellt förskrivningsbara i Tierps kommun. Hjälpmedel som ej omfattas av angivna 
isokoder nedan kan ansökas om via Särskilt hjälpmedelsärende och kan beviljas om behoven bedöms 
så stora att angelägenhet och nytta är höga. Det gäller endast produktområden inom huvudkoderna 
09 och 12. 
 

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 
04 27 18 
Hjälpmedel för 
stimulering av sinnen 
och känslighet 
(Tyngdväst) 

Kriterier: Kan förskrivas vid stor motorisk eller psykisk oro. 
Mål: Förbättra aktivitetsförmåga och koncentration, minska oro och 
ångest i aktivitetsutförande. 
 

04 33 06  
Hjälpmedel för 
trycksårsprevention vid 
liggande 
(Antidecubitusmadrass) 

Kriterier: Risk för trycksår eller förekomst av trycksår. Får även 
förskrivas för smärtreduktion vid palliativ vård. 
Mål: Förebygga uppkomst av, avlasta eller behandla trycksår. 
 

04 48 08 
Ståbarrar och ståstöd 
(Ståstöd) 

Kriterier: För ståträning till patient med måttlig/svår 
funktionsnedsättning för att stå och/eller att bibehålla stående 
ställning och i syfte att uppnå ett eller fler mål enligt nedan.  
Avancerat ståstöd kan förskrivas till personer med svår 
funktionsnedsättning och där behovet finns av ett stabilt och 
kroppsnära stöd under hela uppresningsfasen. Behov och möjlighet 
att stå ska vara regelbundet och frekvent. 
Mål:  
Förhindra utveckling av felställningar. 
Normalisera muskeltonus. 
Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar. 
Underlätta ventilation. 
Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder. 
Ökad delaktighet och aktivitetsförmåga.  
 

04 48 21 
Tippbrädor 

Kriterier: För ståträning till patient med måttlig/svår 
funktionsnedsättning för att stå och/eller att bibehålla stående 
ställning och i syfte att uppnå ett eller fler mål enligt nedan. Behov 
och möjlighet att stå ska vara regelbundet och frekvent. 
Mål:  
Förhindra utveckling av felställningar. 
Normalisera muskeltonus. 
Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar. 
Underlätta ventilation. 
Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder. 
Ökad delaktighet och aktivitetsförmåga.  
 

04 48 27 
Hjälpmedel för 
kroppspositionering 
under behandling 

Kriterier: Person med varaktig funktionsnedsättning som innebär 
avsaknad av förmåga att själv ändra och/eller bibehålla positionering i 
sittande och/eller liggande. Positioneringskuddar kan endast 
förskrivas då andra alternativ är provade och uteslutna. I första hand 



 

09 Hjälpmedel för personlig vård 
09 09 03  
Strumppådragare 

Kriterier: Till patient som inte klarar att på stöd- eller 
kompressionsstrumpor på annat sätt. 
Mål: Självständigt klara att sätta på stödstrumpor 
 

09 12 03 
Flyttbara toalettstolar 
(Mobila hygienstolar på 
hjul) 

Kriterier: Mycket nedsatt förflyttningsförmåga som medför svårighet 
att ta sig till och från vanlig toalettstol. 
Mål: Möjliggör toalettbesök och hygien trots nedsatt 
förflyttningsförmåga 
 

09 12 12 
Toalettstolsförhöjningar, 
fristående (t.ex. Stapla 
Lätt) 

Kriterier: Nedsatt förflyttningsförmåga och svårighet att resa sig upp 
från eller sätta sig ner på toalettstol. Kan även användas med hink vid 
behov av toalettstol i närheten av sängen.  
Mål: Klara toalettbesök mer självständigt på ett säkert sätt  
 

09 12 18 
Toalettstolsförhöjningar, 
fasta tillsatser (t.ex. 
HiLoo) 

Kriterier: Nedsatt förflyttningsförmåga och svårighet att resa sig upp 
från eller sätta sig ner på toalettstol. Ska kunna monteras säkert på 
befintlig toalettstol.  
Mål: Klara toalettbesök mer självständigt på ett säkert sätt  
 

09 12 21 
Toalettsitsar med 
inbyggd lyftanordning 

Kriterier: Nedsatt förflyttningsförmåga och svårighet att klara 
toalettbesök på annat sätt. Behovet ska vara varaktigt.  
Mål: Självständigt klara toalettbesök på ett tryggt och säkert sätt när 
inget annat fungerar. 
 

09 12 24 
Toalettarmstöd och/eller 
toalettryggstöd som 
monteras på toaletten 
(t.ex. Supporter) 

Kriterier: Nedsatt förflyttningsförmåga och/eller behov av armstöd 
vid uppresning eller nedsittning. Kunna monteras säkert på befintlig 
toalettstol. 
Mål: Klara toalettbesök på ett tryggt och säkert sätt 
 

09 33 03 
Bad- och duschstolar 
(med och utan hjul), 
badbrädor, pallar, 
ryggstöd och sitsar 

Kriterier: Behov av att duscha sittande. Nedsatt förflyttningsförmåga 
Säker överförflyttning med eller utan hjälp av annan person. 
Mål: Självständigt eller med hjälp klara dusch eller bad på ett tryggt 
och säkert sätt 
 

09 33 12  
Badbritsar, duschbord 
och skötbord 
(Duschvagn) 

Kriterier: Betydande funktionsnedsättning där bad/dusch inte kan 
utföras på annat sätt. Säker förflyttning med hjälp av annan person 
Mål: Möjliggöra bad- och duschsituation på ett tryggt och säkert sätt 
då det inte fungerar att använda hygienstol på hjul 
 

 

12 Hjälpmedel vid förflyttning 
12 03 06 Kriterier: Nedsatt balans och/eller gångförmåga. 

(Positioneringskuddar) 
 

ska vanliga kuddar och dylikt provas för att se om samma effekt kan 
uppnås med dem. 
Mål:  
Förebygga kontrakturer och/eller smärta  
Minska tonus 
Underlätta andning 



Armbågskryckor Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. 
Förebygga fall. Motverka inaktivitet. 
 

12 03 09 
Underarmskryckor (RA-
kryckkäppar) 

Kriterier: Nedsatt balans och/eller gångförmåga samt nedsatt 
handfunktion vilket medför att vanlig armbågskrycka inte kan 
användas. 
Mål: Möjliggöra att förmåga att gå bibehålls/förbättras. Förebygga 
fall. Motverka inaktivitet. 
 

12 03 12 
Axillarkryckor 

Kriterier: Nedsatt balans och/eller gångförmåga samt behov av att 
avlasta händerna.  
Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. 
Förebygga fall. Motverka inaktivitet. 
 

12 03 16 
Gånghjälpmedel med tre 
eller fler stödben 

Kriterier: Behov av stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte 
kan tillgodoses med armbågskrycka/stödkäpp p.g.a. 
balansproblem och/eller oförmåga att hantera hjälpmedel med 
båda händer. 
Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. 
Förebygga fall. Motverka inaktivitet. 
 

12 06 03 
Gåstativ (t.ex. Betastöd) 

Kriterier: Behov av stöd eller avlastning vid gång. 
Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. 
Förebygga fall. Motverka inaktivitet. Avlastning vid gång. 
 

12 06 06 
Rollatorer 

Kriterier: Behov av stöd eller avlastning vid gång. 
Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. 
Förebygga fall. Motverka inaktivitet. 
 

12 06 12 
Gåbord (inkl. RA-rollatorer) 

Kriterier: Behov av mer omfattande stöd vid gång eller avlastning 
vid gång eller vid svårigheter att greppa rollatorhandtag. Får även 
förskrivas som överflyttningshjälpmedel. Gåbord med 
eluppresning får förskrivas när gasreglerat gåbord inte fungerar. 
Mål: Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Även 
möjliggöra stående förflyttning även om gångförmågan är kraftigt 
begränsad. 
 

12 22 03 
Manuella tvåhjulsdrivna 
rullstolar 

Kriterier: Får förskrivas till person för förflyttning där nedsatt 
förflyttningsförmåga inte kan kompenseras med gånghjälpmedel, 
och även som komplement till gånghjälpmedel för längre 
förflyttningar. Om en och samma rullstol inte täcker behovet kan 
fler än en rullstol förskrivas. 
Manuell rullstol med ståfunktion kan förskrivas när en person själv 
kan köra den och är i behov av uppresning för att klara sitt dagliga 
liv. 
Aktivrullstol lätt, kan förskrivas för att minska slitage på 
kroppstrukturer vid repetitiva moment som t.ex. lyft av rullstolen 
eller behov av att köra rullstolen långa sträckor. Begränsat behov 
av inställningsmöjligheter. Patienten ska klara av framdrivning 
utan tippskydd. För förskrivning av extremlätt aktivrullstol ska 



minskning av slitage på kroppstrukturer inte tillgodoses av lätt 
aktivrullstol.  
Mål: Möjliggöra sittande förflyttning inom- och/eller utomhus.  
 

12 22 18 Manuella 
vårdarmanövrerade 
rullstolar 
(Transport- och 
komfortrullstol med små 
hjul bak) 

Manuell vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas till personer som 
har behov av hjälp av annan person för att uppnå förflyttning med 
rullstol.  
För övrigt se 12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar 

12 23 09 
Elrullstolar med manuell 
stryrning 

Kriterier: Ska påtagligt ge brukaren möjlighet till självständighet. 
Den ska främja aktivitetsförmågan och fungera i brukarens hem 
och närmiljö. Den ersätter gångförmågan inte cykel, färdtjänst 
eller andra färdmedel. Enligt matris i Särskilt hjälpmedelsärende 
ska angelägenhet/konsekvens samt effekt/nytta bedömas som 
stor och nyttjandegrad som flera gånger/vecka. Behovet ska vara 
regelbundet, året om. Gångförmågan ska vara kraftigt/betydligt 
nedsatt. Manuell rullstol ska vara utesluten på grund av brukarens 
nedsatta funktion. Behoven ska ej vara av övergående karaktär. 
Brukarens kognitiva förmåga ska vara tillräckligt bra för att hantera 
elrullstolen i en miljö den är tänkt att användas i. Överförflyttning 
till elrullstol ska kunna ske på ett tryggt och säkert sätt 
självständigt eller med stöd av anhörig eller personal. Elrullstol får 
ej framföras av brukare som på grund av t.ex. sjukdom, 
uttröttning, påverkan av alkohol och andra 
stimulerande/bedövande ämnen inte kan framföra rullstolen på 
ett säkert sätt. Laddnings och förvaringsplats enligt gällande rutin 
måste finnas.  
Elrullstol med ståfunktion kan förskrivas när en person själv kan 
hantera den och är i behov av uppresning för att klara sitt dagliga 
liv.  
Mål: Möjliggöra aktivitet och delaktighet i sitt hem och/eller 
närmiljö. Möjliggöra att hushålla med krafterna för att fungera i 
vardagen. 
 

12 23 06 
Elrullstolar med motoriserad 
styrning 

Kriterier: Ska påtagligt ge brukaren möjlighet till självständighet. 
Den ska främja aktivitetsförmågan och fungera i brukarens hem 
och närmiljö. Den ersätter gångförmågan inte cykel, färdtjänst 
eller andra färdmedel. Enligt matris i Särskilt hjälpmedelsärende 
ska angelägenhet/konsekvens samt effekt/nytta bedömas som 
stor och nyttjandegrad som flera gånger/vecka. Behovet ska vara 
regelbundet, året om. Gångförmågan ska vara kraftigt/betydligt 
nedsatt. Manuell rullstol ska vara utesluten på grund av brukarens 
nedsatta funktion. Behoven ska ej vara av övergående karaktär. 
Brukarens kognitiva förmåga ska vara tillräckligt bra för att hantera 
elrullstolen i en miljö den är tänkt att användas i. Överförflyttning 
till elrullstol ska kunna ske på ett tryggt och säkert sätt 
självständigt eller med stöd av anhörig eller personal. Elrullstol får 
ej framföras av brukare som på grund av t.ex. sjukdom, 
uttröttning, påverkan av alkohol och andra 
stimulerande/bedövande ämnen inte kan framföra rullstolen på 



ett säkert sätt. Laddnings och förvaringsplats enligt gällande rutin 
måste finnas.   
Mål: Möjliggöra aktivitet och delaktighet i sitt hem och/eller 
närmiljö. Möjliggöra att hushålla med krafterna för att fungera i 
vardagen. 
 

12 24 09 
Drivaggregat 

Kriterier: För brukarstyrt drivaggregat se kriterier för elrullstol, 
med tillägget att montering av drivaggregatet ska kunna göras 
självständigt eller med hjälp av närstående eller personal. 
Vårdarstyrt drivaggregat: Kraftigt/betydligt nedsatt gångförmåga. 
Behovet ska ej vara övergående. Brukarens förflyttningsbehov i 
närmiljön kan inte tillgodoses med annat förflyttningshjälpmedel. 
Brukaren har ett kontinuerligt behov av promenader i närmiljön 
och rullstolen används regelbundet varje vecka, året om.  
Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och vårdarens 
styrka ska vara sådan att det medför betydande svårigheter att 
skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska 
effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och 
användningsfrekvens som ofta. Laddnings och förvaringsplats 
enligt gällande rutin måste finnas. 
Mål: Möjliggöra regelbunden utevistelse. 
 

12 24 21 
Hjul och däck till rullstolar 
(t.ex. Gearwheel och 
Freewheel) 

Kriterier: Tilläggsutrustning till manuell rullstol om det underlättar 
framdrivning och/eller ger framdrivningshjälp. Ska själv kunna 
hantera användningen. 
Mål: Möjliggöra delaktighet och aktivitet i sin närmiljö. Möjliggöra 
att hushålla med krafterna för att fungera i vardagen.  
 

12 24 30 
Bälten och selar till rullstolar 

Kriterier: Bibehålla en god positionering och sittställning hos den 
enskilde. Ett krav är att rullstolsanvändaren själv kan lossa bältet. 
Kan den inte det, krävs ett samtycke (se rutin angående skydds- 
och begränsningsåtgärder).  
Mål: Bältet eller selen ska ge möjlighet till aktivering, positionering 
och stöd. Samtycke krävs. 
 

12 31 03 
Glidbrädor, glidmattor, 
draglakan och 
vändningsmattor 

Kriterier: Underlätta sittande eller liggande förflyttning. Kan även 
förskrivas för att minska smärta vid förflyttning. 
Mål: Underlätta förflyttning självständigt eller med hjälp av annan 
person.  
 

12 31 06 
Vridplattor (vändskivor) 

Kriterier: Förskrivs för roterande förflyttning i sittande eller 
stående  
Mål: Utföra förflyttningen självständigt i sittande och med hjälp av 
annan person i stående.  
 

12 31 09 
Fristående lyftbågar 

Kriterier: Kan förskrivas till egen säng för att underlätta 
lägesändring och överflyttning självständigt eller med hjälp av 
annan person. 
Mål: Underlätta lägesändring och/eller överförflytting. 
 



12 31 12 
Repstegar 

Kriterier: Förskrivs till säng för att underlätta uppresning från 
liggande till sittande.  
Mål: Kunna utföra förflyttningen självständigt i säng 
 

12 31 15 
Uppresningsbälten och 
västar (vårdarbälten) 

Kriterier: Förskrivs vid behov av ökad säkerhet och trygghet där en 
eller flera personer hjälper till vid förflyttning eller gång. 
Mål: Möjliggöra säker förflyttning, bibehålla gångförmåga. 
 

12 31 21 
Överförflyttningsplattformar 

Kriterier: Förskrivs till person som är i behov av stöd vid 
överflyttning och inte kan flytta fötterna men kan medverka vid 
uppresning. 
Mål: Säker överflyttning, bibehålla uppresningsförmågan 
 

12 36 03 
Hjullyftar för överflyttning 
av en sittande person med 
hjälp av lyftselar/lyftslingor 

Kriterier: Förskrivs när alla möjligheter till stående förflyttningar är 
uttömda 
Mål: Säker överflyttning 
 

12 36 04 
Hjullyftar för överflyttning 
av en stående person 

Kriterier: förskrivs till brukare som har viss ståfunktion, men där 
manuella överförflyttningshjälpmedel inte kan användas. 
Mål: Säker överflyttning, möjliggöra medverkan. 
 

12 36 12 
Stationära lyftar monterade 
på väggar, golv och/eller i 
tak 

Kriterier: Förskrivs när alla möjligheter till stående förflyttningar är 
uttömda och där hjullyft inte är ett alternativ t.ex. på grund av 
utrymmesskäl, brukarvikt eller smärttillstånd. 
Mål: Säker överflyttning 
 

12 36 21 
Lyftselar, sitsar och bårar 

Förskrivs som tillbehör till lyft 

 

15 Hjälpmedel i hushållet 
15 09 27 
Ätapparater 

Kriterier: Förskrivs för att självständigt kunna överföra mat från 
tallrik till mun.  
Mål: Främja självständighet vid matsituation. 
 

 

18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler 
18 09 03 
Stolar 
(arbetsstolar) 

Kriterier: 
- Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att klara 
självständig förflyttning under utförande av hushållsaktiviteter. 
- Aktivitetsbegränsningar som medför behov av att sitta vid 
utförande av hushållsaktiviteter, där behovet inte kan tillgodoses 
med vanlig stol eller kontorsstol. Enklare alternativ ska ha provats. 
Behovet ska vara flera gånger per vecka. 
- Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter vid 
uppresning där arbetsstol möjliggör självständiga uppresningar. 
- Svår sittproblematik med behov av positionering, för att 
möjliggöra aktivitet, där rullstol inte uppfyller behovet. 
Mål: Bibehålla/öka aktivitetsförmåga i hushållsaktivitet, möjliggöra 
förflyttningar i bostaden i samband med hushållsaktivitet och/eller 
möjliggöra funktionellt sittande. 



 
18 09 06 
Pallar och ståstolar 

Kriterier: Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att klara 
hushållsaktiviteter eller som medför behov av stöd i stående vid 
utförande av hushållsaktiviteter, där behovet inte kan tillgodoses 
med vanlig stol, kontorsstol eller arbetsstol. Enklare alternativ ska 
ha provats. Behovet ska vara flera gånger per vecka. 
Mål: Bibehålla/öka aktivitetsförmåga i hushållsaktivitet och/eller 
möjliggöra förflyttningar i bostaden i samband med 
hushållsaktivitet. 
 

18 09 09 
Coxitstolar 

Kriterier: 
- Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att klara 
självständig förflyttning under utförande av hushållsaktiviteter. 
- Aktivitetsbegränsningar som medför behov av att sitta vid 
utförande av hushållsaktiviteter, där behovet inte kan tillgodoses 
med vanlig stol eller kontorsstol. Enklare alternativ ska ha provats. 
Behovet ska vara flera gånger per vecka. 
- Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter vid 
uppresning där arbetsstol möjliggör självständiga uppresningar. 
- Svår sittproblematik med behov av positionering, för att 
möjliggöra aktivitet, där rullstol inte uppfyller behovet. 
Mål: Bibehålla/öka aktivitetsförmåga i hushållsaktivitet, möjliggöra 
förflyttningar i bostaden i samband med hushållsaktivitet och/eller 
möjliggöra funktionellt sittande. 
 

18 10 15 
Benstöd och fotstöd 
(”Bertilplattor”) 

Kriterier: Förskrivs för att underlätta förflyttning när patient kan 
medverka själv 
Mål: Säker och trygg förflyttning 
 

18 09 42 
Sittdynor och underlägg 
(rullstolsdynor) 

Kriterier: Dynor förskrivs som tillbehör till rullstol. Tryckfördelande 
dynor förskrivs till patient som kan variera sitt sittande i rullstol 
eller vid korttidsbehov t.ex. i transportrullstol. Tryckavlastande 
dynor förskrivs till patient som inte kan variera sitt sittande i 
rullstol, ändra sittställning samt att risk för trycksår föreligger. Mer 
avancerade dynor såsom positionerande och tryckavlastande dynor 
förskrivs endast till patient som inte kan korrigera sitt sittande 
och/eller har stor risk/har trycksår. 
Trycksårsbehandlande sittdyna kan förskrivas till stol/fåtölj efter 
samverkan med sjuksköterska och bedömning av sårgrad. Till 
vanliga stolar/möbler är det ett egenansvar att ordna med 
sittdynor och bekostas av personen själv. 
Mål: Bra sittande, förebygga och avlasta trycksår samt bidra till 
funktionell positionering. 
 

18 10 03 
Ryggstöd 

Kriterier: Alternativ ryggdyna får förskrivas till rullstol när den 
rullstolsspecifika ryggdynan ej är tillräcklig. 
Mål: Uppnå funktionellt sittande 
 

18 12 10 Kriterier: Ska ej ersätta privat säng som ej har gått att anpassa med 
andra hjälpmedel. Mycket nedsatt funktionsförmåga.  
Tung brukare: När ovanstående uppfylls samt behov av säng som 



Sängar och lösa 
sängbottnar, elektriskt 
reglerbara 

tar >250 kg finns. 
Extra låg säng: Kognitiv svikt.  
Mål: Underlätta vid rörelsehinder, andning och/eller uppresning 
och lägesändring. Skapa trygg och säker omvårdnad vid stort 
omvårdnadsbehov.  
Extra låg säng: Används där fallrisk är stor samt för att minimera 
användandet av sänggrindar om dessa utgör en skaderisk. 

18 12 18 
Madrasser och 
liggunderlägg 

Basmadrass medföljer förskriven säng. 

18 12 24 
Ställbara rygg- och benstöd 
(elsängryggstöd) 

Kriterier: Möjliggöra självständig förflyttning i och ur säng eller 
underlätta för vårdare, underlätta andning för personer med hjärt- 
och lungsjukdom. 
Mål: Underlätta förflyttning, underlätta andning 
 

18 12 27 
Sänggrindar och lyftbågar 
att fästa på en säng 
(uppresningsstöd) 

Kriterier: Måttlig svårighet att förflytta sig i/ur säng.  
Mål: Underlätta förflyttning i/ur säng 

18 15 03 
Förhöjningsklotsar och 
förhöjningsben 

Kriterier: Måttlig till stor svårighet att sätta och resa sig upp. 
Mål: Underlätta förflyttningar som att sätta sig och vid uppresning 
 

18 18 10 
Löstagbara stödhandtag 
(Gripo) 

Kriterier: Stor svårighet i överflyttning och uppresning när inget 
annat hjälpmedel har fungerat. 
Särskilda krav för montering är att takets konstruktion måste tillåta 
punktbelastning på 100 kg. 
Mål: Möjliggöra överflyttning och uppresning i vardagsaktiviteter 
 

18 30 15 
Portabla ramper 

Kriterier: Underlätta framkomlighet inom eller in till bostaden när 
brukaren har förflyttningshjälpmedel förskrivet. Bedömning ska 
göras av förskrivare om ramp är lämplig som långtidsförskrivning 
eller om det ska förskrivas i väntan på bostadsanpassning. 
Mål: Öka framkomligheten, skapa säker förflyttning. 
 

 

22 Hjälpmedel för kognition 
22 27 12 
Ur och klockor 

Kriterier: Vid behov av stöd med tidsuppfattning, påminnelse och 
planering som inte kan tillgodoses med produkt som finns i öppna 
handeln. 
Mål: Att självständigt kunna strukturera, planera och få stöd med 
tidsuppfattning. 
 

22 27 15 
Almanackor, kalendrar och 
planeringssystem 

Kriterier: Till brukare med behov av stöd för planering, 
tidsuppfattning och påminnelse som inte kan tillgodoses med 
produkt som allmänt förekommer i öppnahandeln eller med egen 
mobiltelefon. Om brukaren inte kan hantera hjälpmedlet 
självständigt krävs stöd i hanteringen. 
Mål: Att självständigt kunna planera och strukturera sin vardag. 
 



22 90 03 
Kognitivt bildstöd för 
utförande av dagliga livets 
aktiviteter 

Kriterier: För personer med kognitiv nedsättning med behov av 
stöd i form av bilder, eller manuella planeringsverktyg. T.ex. bilder, 
almanacka och magnettavla som inte kan köpas som konsument 
produkt 
Mål: Att kunna planera och organisera sin vardag med hjälp av 
bilder. 
Särskilt hjälpmedelsärende: Nej  
Typ av hjm: K-hjm 
Beställning: Beställs via Kontor och Service 
Dokument: Sortimentblad och Checklista kognition. 

22 36 03 
Tangentbord 

Kriterier: Person som ej har förutsättningar för att kunna använda 
vanligt tangentbord pga grav funktionsnedsättning samt förhindra 
ofrivilliga tangenttryckningar. Produkten ska inte kunna köpas som 
konsumentprodukt. 
Mål: Att självständigt kunna hantera dator i vardagsaktiviteter. 
Särskilt hjälpmedelsärende: Nej 
Typ av hjälpmedel: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder. 
Dokument: Checklista Styrmedel datorer. Upphandlat sortiment 
saknas. 

22 36 12 
Alternativa 
inmatningsenheter 
(avancerade styrdon t.ex. 
ögonstyrning) 

Kriterier: Grav nedsatt eller ingen fysisk funktion i armar och 
händer. Behov av att kunna styra med ögon, läppstyrning (lipsync), 
huvud, sug och blås eller röststyrning. 
Mål: Att självständigt kunna hantera dator i vardagsaktiviteter. 
Särskilt hjälpmedelsärende: Ja 
Typ av hjälpmedel: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder 
Dokument: Checklista för dataanpassning och datakontroll. 
Upphandlat sortiment saknas. 

22 36 18 
Programvara för inmatning 
(t.ex. VoiceExpress, styrsätt 
mha rösten) 

Kriterier: Endast anpassning av styrfunktioner på den enskildes 
egen dator. Grav nedsatt eller ingen fysisk funktion i armar och 
händer                              
Mål: Att vara självständig i vardagsaktivitet via sin egen dator                               
Särskilt hjälpmedelsärende: Nej 
Typ av hjm: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder 
Dokument: Checklista anpassning styrmedel till datorer. 
Upphandlat sortiment saknas. 

22 36 21 
Hjälpmedel för att 
positionera skärmpekare 
och för att välja objekt på 
bildskärmen  
(t.ex. joystick-mus) 

Kriterier: Nedsatt och/eller ingen fysisk funktion i armar och 
händer vars behov inte kan tillgodoses med produkt på öppna 
marknaden. Endast anpassning av styrfunktioner på den enskildes 
egen dator.                                
Mål: Att vara självständig i vardagsaktivitet via sin egen dator                               
Särskilt hjälpmedelsärende: Nej 
Typ av hjm: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder 
Dokument: Checklista anpassning styrmedel till datorer. 
Upphandlat sortiment saknas 

 

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 



24 13 03 
Fjärrstyrsystem 

Kriterier: Grav nedsatt och/eller ingen fysisk funktion i armar och 
händer vars behov inte kan tillgodoses med produkt på öppna 
marknaden.  
Mål: Att självständigt kunna hantera t.ex. belysning och tv. 
Särskilt hjälpmedelsärende: Ja. 
Typ av hjälpmedel: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder 
Dokument: Checklista för dataanpassning och datakontroll. 
Upphandlat sortiment saknas. 

24 13 06 
Programvara för 
omgivningskontroll 

Kriterier: Grav fysisk funktionsnedsättning. Personer som ej har 
förutsättning att t.ex. kunna tända och släcka lampor i bostaden, 
trycka på/av tv och musikanläggning eller sköta funktioner på 
vårdarsäng.  Larm och telefoni ingår ej. Behovet ska inte kunna 
tillgodoses med produkt på öppna marknaden. 
Mål: Att självständigt kunna styra vardagsteknik i den enskilda 
bostaden. 
Särskilt hjälpmedelsärende: Ja 
Typ av hjälpmedel: HUL-hjm 
Beställning: Konsulentorder 
Dokument: Checklista omgivningskontroll. 
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§ 31 
Dnr KS/2022:196 
 
(KS) Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering 
vid kärnteknisk olycka Dnr:452-941-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län . 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 
 
Programmet ska behandla följande områden:  
1. organisation och ledning, 
2. samband, 
3. strålningsmätning, 
4. information och varning till allmänheten, 
5. personella och materiella resurser i länet, 
6. skyddsåtgärder, 
7. saneringsmetoder, och 
8. andra frågor av betydelser för beredskapen 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende   
förslaget till programmet för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka. 
 
Remissen är frivillig att besvara. Sista svarsdatum är den 15 maj.  
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun har överlag inget att invända på remissen förutom vissa 
förtydliganden som lyfts fram i remissvaret.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering vid 
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 Remiss med handlingar 
 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-16 2022:196  
  
   
  
    

 
 
Svar på remiss -  Program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län . 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 
 
Programmet ska behandla följande områden:  
1. organisation och ledning, 
2. samband, 
3. strålningsmätning, 
4. information och varning till allmänheten, 
5. personella och materiella resurser i länet, 
6. skyddsåtgärder, 
7. saneringsmetoder, och 
8. andra frågor av betydelser för beredskapen 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende   
förslaget till programmet för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka. 
 
Remissen är frivillig att besvara. Sista svarsdatum är den 15 maj.  
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun har överlag inget att invända på remissen förutom vissa 
förtydliganden som lyfts fram i remissvaret.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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I tjänsten  
 
Mathiaz Boström  
Säkerhetssamordnare  
Gemensam service  
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Svar på remiss – Program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka  
 
Tierps kommun har överlag inga invändningar mot programmet förutom 
att följande förtydliganden behöver genomföras:  
 
Kap. 3 - Samband: 
Sambandstablån måste distribueras till de olika aktörerna innan förhöjd 
beredskap sker.  
 
Kap. 8 - Sanering: 
Det måste tydlighets göras vilken skyldighet kommunerna har. 
 
 
 
Mathiaz Boström 
Säkerhetssamordnare / Säkerhetsskyddschef 
Gemensam service 
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Tommy Törling 

Handläggare 

010-2233507 

tommy.torling@lansstyrelsen.se 

  Dnr: 452-941-2022 

 

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17 

Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Remiss - Program för räddningstjänst och sanering vid 

kärnteknisk olycka, Uppsala län 

 
Bakgrund 

 
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 

beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 

planeringszoner kring bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och 

Ringhals).  

Till följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning (2020:317) om 

ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt 

i rapporten 2017:27 tagits fram. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022, dock är det 

vissa tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022. 

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § 

upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för 

räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) 4 kap 6§.  

 

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna 

och tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverken har länsstyrelsen i Uppsala 

genomfört en revidering av befintligt program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka. 

Till programmet kommer ett antal delplaner, som stöd för en mer detaljerad operativ 

planering, att tas fram. 

 

Bifogad remiss av programmet hänvisar i text till dessa delplaner som är under 

framtagande. Arbetsmaterial och utkast till delplaner kan delges vid förfrågan till 

länsstyrelsen i Uppsala. 

Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslaget till programmet för räddningstjänst och sanering 

vid kärnteknisk olycka.  

 

Remissvar sänds med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se senast den 15 maj och märks 

med diarienummer 452-941-2022. 

Lämna gärna kommentarer direkt i programmet. 

 
Vi önskar återkoppling på innehållet i programmet. Vad avser layout och språk så kommer detta 

att hanteras av länsstyrelsen.  

Vi önskar att länsstyrelserna sprider underlaget till berörda kommuner och regioner i 

planeringszonen. 

 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


 

Missiv 
  

2(4) 

2022-02-16  

              

 

 

 

  

 

 

 

Sändlista 

 

 
Enköpings kommun   kommunen@enköping.se  

  

Forsmarks Kraftgrupp AB  andre.hellberg@vattenfall.se 

 

Försvarsmakten,  

Mellersta militärregionen (MR M) mrm@mil,se 

 

Gästrike räddningstjänstförbund gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst,se 

 

Heby kommun  information@heby.se 

 

Håbo kommun  kommun@habo.se 

 

Sjöfartsverket, JRCC  sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

Knivsta kommun  knivsta@knivsta.se 

 

Kustbevakningen   registrator@kustbevakningen.se 

 

Region Uppsala  region.uppsala@regionuppsala.se 

 

Livsmedelsverket  livsmedelsverket@slv.se 

 

Lokala Säkerhetsnämnden,   

Östhammars kommun  sakerhetsnamnden@osthammar.se 

 

Länsstyrelsen Dalarnas län  dalarna@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Gävleborg  gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Hallands län  halland@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen Kalmar län  kalmar@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Skåne  skane@lansstyrelsen,se 

 

Länsstyrelsen Stockholm  stockholm@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Södermanlands län sodermanland@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Västerbotten  vasterbotten@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Västmanlands län vastmanland@lansstyrelsen.se 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB   registrator@lansstyrelsen.se 

 

Polismyndigheten i Region Mitt registrator.mitt@polisen.se 

 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo raddningstjanst@rtjeh.se 

 

Räddningstjänsten Sala-Heby                        raddningstjanst@sala.se 

 

Sjöfartsverket   hk@sjofartsverket.se 

 

SMHI   registrator@smhi.se 

 

SOS Alarm    kundcenter@sosalarm.se 

   

Statens jordbruksverk  jordbruksverket@jordbruksverket.se 

 

Statens ämbetsverk på Åland  registratur@ambetsverket.se 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM  registrator@ssm.se 

 

Tierps kommun  medborgarservice@tierp.se 
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Trafikverket, Region öst  trafikverket@trafikverket.se 

 

Upplands Lokaltrafik AB  registrator.ktf@lul.se 

 

Uppsala brandförsvar  brandforsvaret@uppsala.se 

 

Uppsala kommun  uppsala.kommun@uppsala.se 

 

Ålands Landskapsregering  camilla.hagglund-palmqvist@regeringen.ax 

 

Älvkarleby kommun  kommun@alvkarleby.se 

Östhammars kommun  osthammardirekt@osthammar.se 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Förord 

Av 4 kap. 6§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår: 

”Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfatt-

ning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande 

fara för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen bestäm-

mer ansvara för räddningstjänst.” 

I 4 kap. 1 5§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) förtydligas 

ovanstående: 

”Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 

4 kap. 6§ Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och för sanering efter så-

dana utsläpp som avses i 4 kap.8 § första stycket samma lag.” 

I såväl lag som förordning uppdras åt Länsstyrelsen att upprätta ett program för 

räddningstjänsten, vilket skall hanteras enligt följande: 

”En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner och regioner 

yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, upprätta ett program 

för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) och sanering enligt 4 kap. 8 § samma lag. 

Programmet ska behandla 

1. organisation och ledning, 

2. samband, 

3. strålningsmätning, 

4. information och varning till allmänheten, 

5. personella och materiella resurser i länet, 

6. skyddsåtgärder, 

7. saneringsmetoder, och 

8. andra frågor av betydelse för beredskapen. 

Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn 

till de lokala förutsättningarna 

Vidare skall programmet innehålla uppgifter om: 

a) en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från anläggningen, 

b) en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från anläggningen, 

c) en planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen. 

 

En mer genomgripande översyn av programmet sker vart annat år. Där emellan ses 

programmet över och revideras fortlöpande. 

Programmet finns inte i tryckt form utan delges samverkande aktörer elektroniskt. 

Revideringar och uppdateringar aviseras till berörda via e-post. 

 

I denna version är programmet reviderat med anledning av de nya beredskapszo-

nerna samt övrig förändring som meddelats i Förordning om ändring i förord-

ningen (2020:317) om skydd mot olyckor (2003:789).  
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1 Inledning 

1.1 Programmets syfte 

Länsstyrelsens viktigaste uppgift i händelse av en kärnteknisk händelse1 i Sverige 

eller utomlands, som medför utsläpp eller överhängande fara för utsläpp av radio-

aktiva ämnen i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs, är att vidta åtgärder 

för att så långt det är rimligt möjligt minimera olyckans negativa konsekvenser för 

allmänheten. 

 

Föreliggande program är Länsstyrelsen i Uppsala läns program för räddningstjänst 

vid kärntekniska olyckor. Till detta program finns även kopplat detaljerade planer 

och instruktioner enligt tabell nedan. 

 

 

 

 

                                            
1 Med kärnteknisk händelse avses en nödsituation som inträffar på en kärnteknisk anlägg-

ning oavsett om den har sitt ursprung i teknisk felfunktion, felaktig hantering, försum-

melse eller medvetet sabotage. Kärnteknisk anläggning definieras i 2 §, Lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet.  

Beredskapsplan Beskrivning 

Program för räddningstjänst  Beskriver övergripande den planering som finns för hante-

ring av en kärnteknisk olycka 

Plan för larmning Beskriver larmrutiner vid en kärnteknisk händelse 

Plan för skyddsåtgärder  Beskriver vilken planering som finns för skyddsåtgärderna 

utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter 

Plan för strålningsmätning  Beskriver den planering som finns rörande strålningsmät-

ningar 

Plan för personsanering och dosi-

metri 

Beskriver hur personsanering genomförs och vilka arbets-

miljöregler som finns kring arbete i strålningsmiljö 

Plan för kommunikation och varning  Beskriver vilken planering som finns för information och 

kommunikation med allmänheten samt hur allmänheten 

varnas vid en eventuell olycka 

Plan för sanering Beskriver vilken planering som finns för arbetet med sa-

nering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen 

Bilaga 1 Kriterier och utbildningsplaner för länsstyrelsens presum-

tiva räddningsledare (PRL) och saneringsledare. Doku-

ment för att formellt utse Räddningsledare samt för avslu-

tande av räddningsinsats 
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Programmet med tillhörande planverk svarar mot de krav som ställs i Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Förordning (2020:317) om ändring 

av i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

 

Programmet syftar till att med beaktande av nedanstående samlade behov: 

 

 ett snabbt ingripande  

 det hotade intressets vikt 

 kostnaden för insatsen  

 omständigheterna i övrigt 

 

säkerställa att samhällets samlade resurser kommer till effektiv användning för att 

skydda allmänheten i händelse av en kärnteknisk olycka.  

 

Programmet anger hur räddningsarbetet ska organiseras och vilka grundtankar som 

ska vara vägledande i detta arbete. Programmet ska även utgöra ett stöd för att 

kunna hantera situationer som inte förutsätts i programmet. 

Definitionsmässigt kan en nukleär eller radiologisk olycka, här i programmet kallat 

kärnteknisk olycka, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), delas in i tre separata 

faser, innan, under och efter ett radioaktivt utsläpp. I matrisen nedan beskrivs över-

skådligt och övergripande vad de tre faserna innefattar och vilka åtgärder som kan 

vidtas utifrån förutbestämda kriterier. Det är även dessa som kommer att vara un-

derlag för vilka skyddsåtgärder som eventuellt ska initieras och genomföras. 

 

Händelse Beredskapsnivå Kriterier 

Störning i drift 

eller annan 

mindre omfat-

tande händelse  

 

 

 

 

 

 

Anläggningsberedskap 

FAB 

(Forsmark anläggnings-

beredskap) 

En händelse som ställer krav på 

stöd eller avlastning till den or-

dinarie linjeorganisationen för 

att hantera situationen som har 

inträffat 

 

 

Händelsen bedöms inte påverka 

anläggningens reaktorsäkerhet 

(dvs kriterier för räddningstjänst 

är inte uppfyllda) 

Händelse Larmnivå Kriterier 

Före utsläpp Förstärkt beredskap 

 

Utsläpp som kräver brådskande 

skyddsåtgärder kan inte uteslutas 

och ligger mer än 12 timmar bort  

 

Kriterierna för räddningstjänst 

anses vara uppfyllda 

 Haverilarm Utsläpp som kräver brådskande 

skyddsåtgärder inom 12 timmar 

kan inte uteslutas eller pågår 

 

Kriterierna för räddningstjänst 

är uppfyllda 
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Händelse Larmnivå Kriterier 

Under utsläpp Haverilarm Utsläpp pågår 

 

Kriterierna för räddningstjänst 

är uppfyllda 

Efter utsläpp Haverilarm Utsläpp har upphört men kräver 

fortsatt brådskande skyddsåtgär-

der  

 

Kriterierna för räddningstjänst 

är uppfyllda 

 Förstärkt beredskap eller 

Haverilarm upphör 

Avslut av räddningstjänst och 

övergång till eventuell sanering 

 

Kriterierna för räddningstjänst 

är ej uppfyllda 

 

Programmet gäller generellt för alla kärntekniska olyckor, inom eller utom landets 

gränser men tonvikten ligger på händelser vid Forsmarks kärnkraftverk. Program-

met riktar sig främst till aktörer kopplade till kärnenergiberedskapen, men även till 

andra intresserade. Förutom att kunna användas som underlag för planering och 

framtagning av andra stöddokument är programmet utformat för att kunna använ-

das som informationskälla och för utbildning. 

 

Programmet baseras på de förutsättningar som anges i Nationell beredskapsplan 

för hanteringen av en kärnteknisk olycka, Länsstyrelsens dnr 452-413-2014. 

 

1.2 Allmänt om säkerhet och underlag för bedömningar av skyddsåtgär-

der 

Säkerheten kring svenska kärnkraftverk är väldigt hög och bygger på i huvudsak 

två skyddssystem: 

Hårda system i form av ett stort antal fysiska redundanta skyddsbarriärer och 

Mjuka system där tonvikten ligger på att förebygga, motverka och konsekvens-

lindra genom organisatorisk planering. Om olyckan ändå är framme och hante-

ringen av kärnbränslet av någon anledning inte går att kontrollera utifrån de inle-

dande barriärerna träder de sista konsekvenslindrande systemet in, ett så kallat ha-

verifilter, som är konstruerat för att ”tvätta ur” och ta hand om ett radioaktivt ut-

släpp.  

Enligt ett av regeringen ställt krav från 1986, skall haverifiltret klara av att filtrera 

en viss mängd utifrån ett maximalt utsläpp vid antagen olycka med scenariot härd-

smälta och tankgenomsmältning. Storleken på detta utsläpp benämns FILTRA. Det 

är med utgångspunkt i den uppskattade storleken på FILTRA som tillsammans med 

rådande väder avgör hur stort område som påverkas och vilka eventuella skyddsåt-

gärder krävs. 
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För att förenkla i bedömningen av vilka skyddsåtgärder som behövs, använder man 

sig av tre förutbestämda utsläppsscenarier (utsläppsintervall) på FILTRA. 

 

 Upp till FILTRA 

 

 Mellan FILTRA och 10 x FILTRA 

  

 Större än 10 x FILTRA 

 

Exempel på skyddsåtgärder kopplade till olika utsläppsintervall finns i kapitel 7 om 

skyddsåtgärder samt vidare i delplanen ”Plan för skyddsåtgärder”. 

 

 

1.3 Zonindelning 

Enligt 4 kap 21a-b §§ i Förordning (2020:317) om ändring av i Förordning 

(2003:789) om skydd mot olyckor ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två 

beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planeringszo-

nen ska det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka. De två 

beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på 5 respektive 25 kilometer. 

Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på 100 km. 

 

Utformning av beredskapszonerna och planeringszonen runt Forsmarks kärnkraft-

verk visas översiktligt på följande sidor. Zongränser och indelning av zoner följer 

naturliga gränser som är enkla att orientera sig efter, exempelvis vägar. 
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1.3.1 Inre beredskapszonen – 5 km 

 
 

 

 

Inom den inre beredskapszonen ska följande förberedas: 

 

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller 

vid överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen 

 

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten 

 

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför ut-

rymning av den yttre 

 

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att komplette-

ringsutdela jodtabletter till allmänheten 

 

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst 

samt information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som 

gäller i en sådan radiologisk nödsituation 

 

- Befolkning ca 130 personer (fast boende) 
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1.3.2 Yttre beredskapszonen – 25 km 

 
Zonen är ytterligare indelad i åtgärdsområden för att underlätta att geografiskt be-

skriva vilket/vilka områden som kan beröras av skyddsåtgärder. Mer om indelning 

i länsstyrelsens ”Plan för Skyddsåtgärder”. 

 

Inom den yttre beredskapszonen ska samma förberedelser finnas som för den inre 

beredskapszonen: 

 

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller 

vid överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen 

 

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten 

 

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför ut-

rymning av den yttre 

 

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att komplette-

ringsutdela jodtabletter till allmänheten 

 

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst 

samt information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som 

gäller i en sådan radiologisk nödsituation  

 

- Befolkning ca 17 000 personer (fast bosatta) 
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1.3.3 Planeringszon – ca 100 km 

 
 

Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för 

 

- Strålningsmätningar 

 

- Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar 

 

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten 

 

- Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmän-

heten 
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1.4 Geografiskt områdesansvar, sektorsansvar och enskilt ansvar 

1.4.1 Geografiskt områdesansvar 

Kommunerna har det geografiska områdesansvaret i kommunen. Kommunerna ska, 

inom sitt geografiska område, verka för att samordna de krishanteringsåtgärder 

som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. De ska också verka för 

samordning av informationen till allmänheten under en sådan händelse.2 

 

Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret i länet och ska i egenskap av 

geografiskt områdesansvarig, vara en sammanhållande funktion mellan lokala, som 

exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och nationella aktörer. Myndig-

heten ska före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inrikt-

ning av de åtgärder som behöver vidtas. Myndighetens ska även ansvara för att en 

samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer.3 4 

Är flera län påverkade av en händelse sker samordning mellan länen genom mellan 

länens ledningsfunktioner. 

 

Regeringens uppgift avseende det nationella områdesansvaret är bland annat att 

svara för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av sam-

hällets krisberedskap. Regeringen har delegerat delar av den operativa verksam-

heten till myndigheterna. Det nationella områdesansvaret innefattar därmed de 

samlade krishanteringsåtgärderna som regeringen med stöd av Regeringskansliet 

eller genom förvaltningsmyndigheterna utövar. Regeringen har särskilt uppdragit åt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att stödja samordningen av 

berörda myndigheters åtgärder vid en kris. 

 

1.4.2 Sektorsansvar 

Statliga myndigheter och organisationer har ett sektorsansvar vilket är oberoende 

av dess geografiska anknytning. Vid en kris har myndigheter och organisationer 

ansvar för sitt eget område inom en verksamhet. Vid en händelse kan det omfatta 

att lämna expert- och resursstöd till regionala och lokala aktörer. Om en händelse 

berör flera ansvarsområden behöver stödet samordnas. 

 

1.4.3 Den enskildes ansvar 

Utöver det som beskrivits ovan bygger samhällets krisberedskap även på den en-

skilde individens ansvar d.v.s. människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och 

förmåga. Den enskilda individen har ett primärt ansvar för sitt eget liv och egen-

dom och bör därför i så stor utsträckning som möjligt, under en begränsad tid, 

kunna tillfredsställa sina grundläggande behov, exempelvis vatten, mat och värme. 

                                            
2 2 kap. 7 § Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

3 7 § Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap  

 

4 52, 54 § Förordningen (2007:825) med instruktion för länsstyrelsen. 
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Utöver det bör den enskilde individen även se till att ha möjlighet att ta del av in-

formation från ansvariga myndigheter och andra berörda aktörer vid kriser. Först 

när den enskilde individen inte längre kan skydda sitt liv eller egendom kan det bli 

aktuellt med ett ingripande från det allmänna. 
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2 Organisation och ledning 

2.1 Allmänt om krisledning i C-län 

I detta kapitel beskrivs länsstyrelsens organisation och ledning i samband med ut-

släpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (Forsmark). 

 

Organisationen för ledning utgår i stora delar från den ordinarie  

organisationen för att hantera krisberedskap och samhällsstörningar utifrån det geo-

grafiska områdesansvaret enligt, Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas kris-

beredskap och uppgifter vid höjd beredskap. 

 

Krisberedskapsorganisationen (KBO) är skalbar och kan därför efter händelsens 

omfattning verka i tre olika beredskapsnivåer. 

 

Beman-

ningsnivå 

Bemanning Situation och förutsättningar Beslutande 

Grund Tjänsteman i beredskap, 

TiB med beredskap dygnet 

runt årets alla dagar. TiB 

har även möjlighet att akti-

vera ett TiB-stöd vid be-

hov. 

Normala förhållanden eller en 

mindre 

händelse/störning i samhället. 

TiB upprätthåller en beredskap att 

initiera och samordna det inledande 

arbetet för att upptäcka, verifiera, 

larma och informera vid  

samhällsstörningar i länet eller i vår 

omvärld. 

En krisledningsorganisation kan 

med kort varsel aktiveras. Lednings-

platser står ständigt till krisbered-

skapsorganisationens förfogande. 

TiB 

Länsledning 

samt enligt ar-

betsordning 

Anpassad 

 

TiB och personer från i 

första hand Enheten för 

samhällsskydd och 

beredskap, 

Kommunikations- och 

stabsenheten samt vid be-

hov expert(er) från be-

rörd(a) enhet(er). 

Vid samhällsstörning, förvarning om 

samhällsstörning eller då länsstyrel-

sen själv är drabbad av en intern el-

ler extern störning som medför be-

hov av: 

 

 Informationsdelning med 

berörda aktörer 

 Samlad lägesbild 

 Samordning och inriktning 

av åtgärder 

 Informationssamordning 

 

TiB och försvarsdirektören har ett 

stående mandat att ta personal i an-

språk för att lösa uppgifter kopplat 

till situationen. Om tiden medger fö-

regås beslut av diskussion med be-

rörda chefer. 

TiB 

Länsledning 

samt enligt ar-

betsordning 
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Särskild All personal som är 

placerad i en befattning i 

länsstyrelsens krisbered-

skapsorganisation. 

Även personal som inte är 

placerad kan tas i anspråk 

vid behov. 

Vid behov begär länsled-

ningen stöd från andra 

länsstyrelser, organisat-

ioner och frivilligorganisat-

ioner. 

Vid omfattande samhällsstörningar 

som ställer höga krav på ledning och 

resurser. 

Exempelvis när Länsstyrelsen an-

svarar för statlig Räddningstjänst 

som vid en kärnteknisk olycka al-

ternativt övertagande av kommunal 

räddningstjänst. 

TiB och försvarsdirektören har ett 

stående mandat att ta personal i an-

språk för att lösa uppgifter kopplat 

till situationen.  

Om tiden medger föregås beslut av 

diskussion med berörda chefer. 

TiB 

Länsledning 

samt enligt ar-

betsordning 

Räddningsledare 

Saneringsledare 

 

2.2 Före räddningstjänst 

Vid en händelse/störning på Forsmark kärnkraftverk initieras, en för verket intern 

larmnivå, Forsmarks anläggningsberedskap (FAB). Vid FAB, finns en checklista 

där det ingår att meddela länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) samt pre-

sumtiva räddningsledare (PRL) om störning, prognos och förväntad utveckling. 

Beroende på störning kan då TiB, i samverkan med länsledning alternativt för-

svarsdirektör, välja att starta upp anpassad bemanning enligt checklistor i KBO or-

ganisationen för att därmed kunna följa utvecklingen och eventuellt starta upp för-

beredelser inför ett eskalerat läge. 

 

2.3 Inleda räddningstjänst 

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 

myndighetschef. Vid en kärnteknisk olycka är det landshövdingen eller annan be-

slutsfattare i länsledningen som skriftligen utser räddningsledare och senare sane-

ringsledare. 

  

Landshövdingen ansvarar för att ge intern inriktning för Länsstyrelsen i Uppsala 

län, dels vad gäller prioriteringar i linjeverksamheten, dels för arbetet inom det 

geografiska områdesansvaret, dvs påverkan på länet med avseende på konsekven-

ser av den kärntekniska olyckan samt övrig verksamhet. 

Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. 

 

Vid beslutet ska ett övervägande göras om det redan finns, eller om det är en akut 

överhängande fara för, strålningsnivåer som hotar människors liv, hälsa, egendom 

eller miljö i Uppsala län. Normalt sätt anses kriteriet för räddningstjänst vara upp-

fyllt då larmnivå Förstärk beredskap har utlösts av Forsmarks kärnkraftverk. 
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2.4 Ledning av räddningstjänst 

 

2.4.1 Räddningsledning 

Räddningsinsatsen leds av den räddningsledare som Länsstyrelsen i Uppsala län ut-

ser. För att underlätta vid en eventuell räddningsinsats har länsstyrelsen i förväg ut-

sedd ett antal så kallade presumtiva räddningsledare, PRL. Varje län har sina egna 

presumtiva räddningsledare, men vid en kärnteknisk olycka som härrör från Fors-

marks kärnkraftverk och händelsen kan beröra fler län har räddningsledaren från 

Uppsala län, genom en länsövergripande överenskommelse, givits ett mandat om 

ett samordningsansvar då händelsen kan föranleda skyddsåtgärder i dessa län.  

 

Till räddningsledare i räddningstjänst vid en radiologisk nödsituation vid en kärn-

teknisk anläggning får endast den utses som har behörighet att vara räddningsle-

dare i kommunal räddningstjänst och som har erfarenhet av att leda stora rädd-

ningsinsatser, eller den som har motsvarande kvalifikationer. 

Kriterier för de presumtiva räddningsledarnas utbildning/kompetens återfinns i bi-

laga 1. 

 

Den som ska verka som räddningsledare vid radioaktiva utsläpp från kärnteknisk 

olycka i Uppsala län ska genomgå MSB:s utbildningar snarast från det att överens-

kommelse har tecknats. Vilka utbildningar som finns och i vilken ordning de ska 

genomföras finns listade i bilaga 1. 
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2.4.2 Stöd och organisation vid ledning av räddningsinsats vid en 

kärnteknisk olycka  

Här nedan beskrivs schematisk hur ledningsorganisationen kan vara uppbyggd vid 

en kärnteknisk olycka. 

 

 
 

 

Länsstyrelsens ledningsstab 

Till stöd för de tre beslutsfattande rollerna länsledning/räddningsledare/sanerings-

ledare, finns länsstyrelsens ledningsstab etablerad på länsstyrelsens ledningsplats, 

benämnd LLP, i Uppsala. Staben är utformat utifrån de så kallade NATO-funktion-

erna med benämning L1–L10 och finns tillsammans med arbetssätt och uppdelning 

närmare beskrivna i länsstyrelsens ”Stabsinstruktion”. 

  

Stabschef 

Ledningsstabens arbete samordnas och leds av stabschefen eller dess ersättare en-

ligt länsledningens, räddningsledarens eller saneringsledarens order och riktlinjer.  

 

Kommunikationschef 

Ansvarar för att relevant och korrekt information, som rör händelsen och hur hän-

delsen hanteras genom eventuella varnings- och skyddsåtgärder, kommuniceras till 

de som behöver informationen. Mer om detta finns beskrivet i planen för kommuni-

kation och varning. 

 

Gemensam samordningsfunktion - ISF  

Aktörer som är verksamma med krisberedskap inom C-län (kommuner, räddnings-

tjänster och myndigheter) har genom en avsiktsförklaring, benämnd C-Sam-Sam-

verkan och ledning inför och vid samhällsstörningar i Uppsala län - Regionala 

riktlinjer, även förbundit sig att medverka i en inriktnings- och samordningsfunkt-

ion, ISF. 



  18(41) 

  

   

  

 

 

 

 

Länsstyrelsens samordningsfunktion  

Är en av länsstyrelsen utsedd funktion i ledningsstaben som planerar för att sam-

verkan upprättas med olika inblandade samordningsfunktioner, nationella, region-

ala och lokala. Funktionen håller därefter fortlöpande dessa underrättade om den 

fortsatta händelseutvecklingen och planerade åtgärder.  

 

Mätedare 

Mätledaren omsätter den övergripande inriktningen till en mät- och indikeringsstra-

tegi med praktiska anvisningar som beskriver vilken typ av mätningar som ska ge-

nomföras, var och när. Mätledaren ska vid en kärnteknisk olycka med radioaktivt 

utsläpp omgående be SSM om stöd för att påbörja diskussioner om en mät strategi 

för den aktuella situationen utifrån regionala förhållanden och prioriteringar. 

Mätledaren har därefter direktkontakt med SSM och tillser att övriga berörda får en 

gemensam lägesbild av situationen.  

 

Saneringsledare 

Saneringsledaren leder saneringsarbetet på en strategisk nivå och fattar beslut inom 

ramen för de lagrum som reglerar frågor kopplat till sanering efter en kärnteknisk 

olycka. Saneringsledaren kan arbeta parallellt med räddningsinsatsen alternativ ef-

ter räddningsinsatsen och har då hela ledningsstaben till sitt förfogande. 

 

Utrymningsledare 

Vid en av räddningsledaren beordrad utrymning leds utrymningsarbetet av Polis-

myndigheten genom att tillsätta funktionen utrymningsledare. För att kunna följa 

upp och samordna utrymningsarbetet tillsammans med polis och berörda kommu-

ner finns en av länsstyrelsen utsedd funktion, utrymningssamordnare, på plats i 

länsstyrelsens ledningsstab.     

 

Länsstyrelsen fältplats – LFP 

LFP utgörs av en plats, alternativt en funktion, där samordning sker av såväl en-

heter som verkar i fält som med Länsstyrelsens ledningsplats.  

Exempel på aktörer som kan verka utifrån en LFP är personal för strålningsmät-

ning, utrymning och sanering.  

 

Upprättas normalt sett efter att ett radioaktivtutsläpp skett och skall hantera de åt-

gärder som finns redovisade i planen för strålningsmätning och dosimetri.  

 

Länsstyrelsens samverkansperson 

Är en av länsstyrelsen utsedd funktion som ska facilitera de samverkande aktörer-

nas verksamheter i fält.  

 

2.5 Avlutande av räddningstjänst 

Räddningsinsatsen avslutas när räddningsledaren fattar beslut om detta. Beslutet 

ska dokumenteras och underlag för detta redovisas i bilaga 1. 
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I samband med att räddningstjänsten avslutas ska en värdering göras om det behö-

ver inledas en sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anlägg-

ning enligt 4 kap. 8 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Om så är fal-

let ska ett beslut om att inleda sanering fattas. Som tidigare beskrivits kan sanering 

inledas och bedrivas delvis även under räddningsinsatsen om behovet finns.  

 

2.6 Samverkande myndigheter och organisationer 

Föreliggande avsnitt beskriver olika samverkande aktörer och deras respektive an-

svar vid en kärnteknisk händelse på en övergripande nivå. 

 

2.6.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förmåga att bistå med 

stödresurser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder. MSB ska 

se till att berörda aktörer får tillfälle att:  

 samordna krishanteringsåtgärderna  

 samordna information till allmänhet och media  

 effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärk-

ningsresurser  

 samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om inform-

ation och lägesbilder.  

 På initiativ av Länsstyrelsen begära bistånd från EU 

 

 

MSB är huvudman för Nationella Expertrådet för Sanering Av radioaktiva ämnen, 

NESA. I NESA ingår även SSM, FOI, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. 

 

 

2.6.2 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger råd om strålningsmätning, både strategiskt 

och operativt, samt rekommendationer om skyddsåtgärder utifrån ett radiologiskt 

perspektiv. SSM:s råd om skyddsåtgärder baseras tekniska och radiologiska be-

dömningar och prognoser. 

 

Myndigheten ingår i den nationella expertgruppen för sanering som kan ge expert-

stöd om saneringsstrategier och metoder samt kostnads- och effektivitetsbedöm-

ningar för saneringsåtgärder.  

 

2.6.3 Nationellt expertstöd för strålningsmätning 

SSM upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd vid olyckor 

och andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myn-

digheter, universitet och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en bered-

skapsorganisation, säkerställer den egna personalens kompetens och håller nödvän-

dig utrustning insatsberedd. Den nationella organisationen för expertstöd ska förse 

SSM och länsstyrelsen med mätdata och analyser. Vid en kärnteknisk händelse 

kommer expertstödsorganisationen att samverka med länsstyrelsens mät- 

organisation. Se vidare i länsstyrelsens ”Plan för strålningsmätning”. 
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2.6.4 Polismyndigheten 

Polismyndighetens ansvarsuppgifter omfattar ledning av det av räddningsledaren 

beordrade utrymningsarbetet. Det sker genom övergripande samordning av det 

operativa utrymningsarbetet från polisens regionledningscentral (RLC) i Uppsala 

samt i fält, registrering av utrymda, trafikreglering, avspärrning, bevakning och 

ordningshållning.  

 

2.6.5 Sjöfartsverket, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) 

Sjöfartsverket övervakar och samordnar sjötrafiken genom den så kallade sjötrafik-

informationstjänsten från ett antal VTS-centraler (Vessel Traffic Service). Vid 

räddningsinsatser till sjöss samordnas och leds dessa av en gemensam sjöräddning-

scentral, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC). Vid larm från Forsmark kan 

JRCC ombesörja att varningsmeddelande går ut till sjöfarten och kan därefter på 

räddningsledarens direktiv samordna sjöenheter för avspärrning, utrymning eller 

annat av räddningsledaren önskat arbete. 

Exempel på medverkande organisationer kan vara sjöenheter från Kustbevak-

ningen, Sjöräddningssällskapet (SSRS) samt Sjöfartsverkets Lotsar. 

 

2.6.6 Försvarsmakten 

Då verksamheten enligt denna plan har sin utgångspunkt i lagen om skydd mot 

olyckor kan FM lämna stöd om ett deltagande ”… inte allvarligt hindrar dess van-

liga verksamhet.” FM har för ämnesområdet särskilt kvalificerade enheter med stå-

ende beredskap. 

 

Totalförsvarets skyddscentrum, Skydd-C, är Försvarsmaktens kunskapscentrum för 

skydd mot CBRN-händelser. De förfogar bland annat över ett mobilt RN-laborato-

rium som kan efterfrågas av länsstyrelsen via Mellersta Militärregionen (MR M). 

Laboratoriet har förmåga att analysera prover av olika slag. Försvarsmakten kan 

även tillhandahålla ytterligare resurser i form av materiel och personal som kan an-

vändas för olika ändamål. MR M avdelar en samverkansperson till länsstyrelsens 

ledningsplats.  

 

2.6.7 Trafikverket 

Trafikverket upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras. Myndigheten är en viktig samverkanspart med an-

svar för trafikreglering, väghållning och kan även bistå med avspärrningar. 

 

2.6.8 Socialstyrelsen 

Vid en olycka i en kärnteknisk anläggning kommer Socialstyrelsen att stödja hälso- 

och sjukvården med råd om medicinskt omhändertagande och kriskommunikation. 

Frågorna kommer att vara många och många kommer att bli oroliga oavsett om de 

bor nära eller långt bort från händelsen.  
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2.6.9 Jordbruksverket 

Enligt regeringens skrivelse, Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i 

fred, ansvarar Jordbruksverket för att minska konsekvenserna för jordbrukssektorn 

vid nedfall av radioaktiva ämnen. 

 

Jordbruksverket samverkar med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig 

myndighet och ingår även i NESA.  

 

2.6.10 Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket är expert- och central kontrollmyndighet för mat och dricksvat-

ten. Livsmedelsverket ger information till kontrollmyndigheter, branschorganisat-

ioner, livsmedelsproducenter, handel och konsumenter i samband med en olycka. 

Det kan till exempel handla om riskvärderingar, gränsvärden, kostråd och mätning 

av livsmedel. Om det behövs för att skydda människors liv och hälsa kan Livsme-

delsverket fatta beslut i ett enskilt fall om förbud eller villkor för handhavande, in-

försel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel. 

 

2.6.11 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket ansvarar för information och råd i frågor som har med arbets-

miljö och arbetarskydd att göra efter en kärnteknisk olycka. 

 

2.6.12 SMHI 

SMHI har ansvar för att räddningsledning och expertmyndigheter fortlöpande får 

väderprognoser. SMHI tar emot larm vid en utländsk kärnteknisk olycka och man 

har ständig beredskap för att göra dagliga beräkningar av spridning av utsläpp från 

en kärnteknisk olycka oavsett om den är inhemsk eller har skett utomlands. 

 

2.6.13 Kustbevakningen 

Kustbevakningen medverkar genom biträde och i samverkan med andra myndig-

heter i frågor om avspärrning, ordningsfrågor till sjöss samt utrymning av de som 

vistas vid kusten, på öar och till sjöss vid en befarad eller inträffad händelse vid en 

kärnteknisk anläggning. 

 

2.6.14 Kommuner 

Vid en kärnteknisk händelse ska kommunerna säkerställa driften av den verksam-

het som kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna 

har dessutom ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska 

verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och under händelsen sam-

ordnas och ge information till kommuninvånare.  

Kommunerna är vidare, enligt 6 Kap 9 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO), skyldiga att delta i planering av räddningstjänst och i förekommande fall av 

sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar och att 

medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.  
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Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå länsstyrelsen med upprät-

tande av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda. 

 

2.6.15 Region Uppsala 

Vid en kärnteknisk händelse ska Region Uppsala samverka med länsstyrelsen och 

om möjligt avdela en samverkansperson till länsstyrelsens ledningsplats.  

 

I händelse av att en utrymningsplats för hantering av kontaminerade upprättas i 

Uppsala, ska personal från Regionen ansvara för personsanering. 

 

Vid en kärnteknisk händelse vid Forsmarks kärnkraftverk kommer länsstyrelsen att 

initialt och omedelbart begära transportresurser, samt trafikledningspersonal från 

Regionen, för att samverka med polisens insatsledning.  

 

2.6.16 Frivilliga försvarsorganisationer 

För att kunna komplettera och bistå den ordinarie verksamheten har länsstyrelsen 

samarbete med ett antal frivilliga försvarsorganisationer. Dessa ska vid en händelse 

kunna hjälpa till med exempelvis, transport av materiel till och drift av utrymnings-

plats, stabsarbete, dosimetrihantering, strålningsmätning, radiokommunikation mm.  

 

2.6.17 Övriga organisationer med avtal 

För att på ett effektivt sätt komma igång med strålningsmätningar under och efter 

ett utsläpp av radiologiskt nedfall har länsstyrelsen genom avtal med Uppsala 

brandförsvar säkerställt att kunna påbörja mätning inom 4 timmar. Utrustning för 

detta finns utplacerat på strategiska platser. 

 

2.6.18 SOS Alarm AB 

SOS Alarm svarar för alarmeringstjänster i förhållande till länsstyrelser och andra 

myndigheter i enlighet med bolagets alarmeringsavtal med staten och i enlighet 

med de avtal som bolaget träffat med respektive myndighet. 

 

Sålunda utgör SOS Alarm navet i larmkedjan vid en kärnteknisk händelse och då 

meddelande om larm inkommer till SOS Alarm så aktiveras förutbestämda larm-

planer.  
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3 Samband 

Länsstyrelsen ansvarar för att det finns upparbetade kommunikationskanaler mellan 

de olika aktörer som finns inom beredskapen för en kärnteknisk händelse. Kommu-

nikationen kan ske via mobiltelefon, telefon, e-post, fax, Rakel eller satellittelefon. 

 

En annan viktig sambandsväg för utbyte av information är olika videokonferens- 

system. SSM kan till exempel dela information om spridningsprognoser och andra 

bedömningar via en videolänk från SSM:s ledningsplats till mätledare i länsstyrel-

sens ledningsstab. Denna länk kan även delas av de samverkande och berörda grann-

länen. Vidare finns möjligheter att via ett antal videokonferensutrymmen på led-

ningsplatsen, leda och samordna informationsutbytet med samverkande  

organisationer.  

 

Vid elavbrott finns även ett reservsamband på kortvåg, dock då endast kopplat mot 

Forsmarks kärnkraftverk. För att nå övriga samverkande aktörer används bil/mc or-

donnans. 

 

Länsstyrelsens kommunikationskanaler finns beskrivna i en sambandsplan som inne-

håller uppgifter som inte bör spridas. En aktuell sambandstablå distribueras till samt-

liga samverkanspersoner vid Förstärkt beredskap, Haverilarm eller annan samhälls-

störning. 
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4 Strålningsmätning 

4.1 Syfte 

Syftet med strålningsmätning är att fastställa strålningssituationen och att ge un-

derlag till beslut om skydds- och saneringsåtgärder samt information till allmän-

heten. I sammanhanget är information om att strålningsnivån är normal, att inga 

förhöjningar har påträffats, också av avgörande betydelse.  

 

I ett längre perspektiv syftar strålningsmätning även till att fatta beslut om gräns-

värden för aktivitetskoncentration i livsmedel, åtgärder inom jordbruksnäringen 

och uppföljning av effekten av vidtagna åtgärder. Strålningsmätning kommer i det 

längre perspektivet även att utföras som ett led i medicinska uppföljningar av expo-

nerade målgrupper, för exportkontroll, som del i miljöövervakningsprogram och 

forskningsprojekt. 

 

På strategisk nivå anpassas syfte, mål och inriktning för strålningsmätning efter den 

givna situationen. Principen är att mätledaren i länsstyrelsens stab, med utgångs-

punkt i räddnings-, eller saneringsledarens inriktning tar fram en strategi för strål-

ningsmätning som omsätts i operativ verksamhet av mätsamordnaren och mät-

patruller. Se även länsstyrelsens ”Plan för strålningsmätning”. 

 

Även om anpassning måste ske efter den givna situationen kan man ändå särskilja 

mellan följande skeden. 

 

4.1.1 Före utsläpp 

Beslut om åtgärder baseras i det här skedet på det man känner till om olyckan och 

på prognoser och bedömning av den tekniska och radiologiska händelseutveckl-

ingen. Icke redan aktiverade mätförmågor görs insatsberedda, samt att efter samråd 

med SSM besluta vilka av resurserna som ska omgrupperas för insats i Uppsala 

län. 

Det sker även en aktivering av kommunmätsystemet samt ökning av insamlingsfre-

kvensen från de fast monterade stationerna runt kärnkraftverket och i samtliga zo-

ner i övrigt. Kommunerna genomför en förberedande mätning per referenspunkt i 

kommunen. Syftet är att kontrollera utrustningen samt att ta fram aktuella bak-

grundsnivåer vid punkterna. 

 

4.1.2 Utsläpp 

Under ett pågående utsläpp/nedfall fortsätter de redan påbörjade fasta mätningarna. 

Kommunmätningarna genomförs kontinuerligt vid en (1) referenspunkt per kom-

mun för att kunna identifiera små höjningar av strålningsnivåerna. 

I de fall strålningsmiljön inte är acceptabel ur ett arbetarskyddsperspektiv inom nå-

got område behöver inga ytterligare manuella mätningar ske de där. Ett sådant om-

råde ska i stället utrymmas.  
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4.1.3 Efter utsläpp 

När läget är under kontroll vid den drabbade anläggningen, och när det finns rim-

liga skäl att anta att inga fler utsläpp kommer att ske, påbörjas arbetet med kart-

läggning av utsläppets utbredning. Mätningar kommer att behöva göras under lång 

tid och över geografiska områden som i värsta fall omfattar stora delar av landet. 
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5 Information och varning till allmänheten 

5.1 Allmänt 

Länsstyrelsens ansvar för information till allmänheten före och under en kärntek-

nisk olycka regleras av lag och förordning om skydd mot olyckor.5 6 

 

Länsstyrelsen som har det samlade ansvaret för räddningsarbetet ska också svara 

för att det så långt det är möjligt finns ett gemensamt informationsunderlag om 

händelsen hos alla inblandade myndigheter. Det är väsentligt att korrekt informat-

ion om händelsen och eventuella skyddsåtgärder lämnas vid varje enskilt tillfälle. 

 

Radio Uppland bemannar vid behov sitt för ändamålet avsedda utrymme på läns-

styrelsens ledningsplats. Tolkservice och information till hörselskadade samordnas 

med radio/TV.  

 

5.2 Information och kommunikation till allmänheten 

5.2.1 Information 

Förhandsinformation i form av en broschyr är utskickad till boende inom inre och 

yttre beredskapszonen.  

 

Lägesinformation, i form av förberedda viktiga meddelanden till allmänheten 

(VMA) och myndighetsmeddelanden lämnas via radio och TV omedelbart efter ett 

larm. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) ombesörjer att varningsmeddelan-

den sänds ut till sjöfarten genom VTS-centralerna (sjötrafikinformationstjänsten). 

Länsstyrelsen kompletterar så snart som möjligt de förberedda meddelandena. 

 

Det informationsmaterial som är utdelat till allmänheten i beredskapszonerna finns 

även tillgängligt via länsstyrelsens webbplats liksom annan beredskapsinformation. 

 

5.2.2 Kommunikation 

Kommunikation avseende det aktuella läget och anvisningar för allmänhetens 

skydd sker via massmedia, sociala medier och 113 13 där de av allmänheten van-

ligaste frågorna besvaras. Se länsstyrelsens ”Plan för kommunikation och var-

ning”. 

 

 

5.3 Information till media 

Länsstyrelsen informerar löpande media om händelsens utveckling via olika kana-

ler, till exempel pressmeddelanden, pressträffar, presskonferenser och intervjuer. 

Länsstyrelsen kan upprätta ett mindre presscenter i anslutning till sina lokaler. 

 

                                            
5 1 kap, 7 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

6 4 kap, 18, 21, 24, 25 §§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 
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5.4 Tekniska system för varning 

5.4.1 Händelse vid Forsmarks kärnkraftverk 

Om en olycka inträffar på Forsmark kärnkraftverk varnas alla som bor i den inre 

och yttre beredskapszonen genom ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” 

(VMA). Varningen genomförs med system för både inomhus- och utomhuslarm. 

 

Inom beredskapszonerna kommer Radio Data System (RDS), särskilda radiomotta-

gare, delats ut till samtliga permanenta hushåll, fritidshushåll och verksamhetsutö-

vare. RDS-mottagaren är ett inomhuslarm som larmar allmänheten om en olycka 

skulle inträffa vid Forsmark och sedermera håller allmänheten informerad. Ett sär-

skilt varningsmeddelande sänds via Sveriges Radio och utgår ifrån Sveriges Radios 

sändningsledning (SÄL) i Stockholm. 

RDS-mottagaren kan aktiveras genom att SÄL sänder en särskild larmkod som 

startar samtliga RDS-mottagare i berörda områden. 

För att kunna varna även utomhus finns kraftiga ljudsändare runt Forsmark. Dessa 

utlöses vid haverilarm. Signalen ”Viktigt meddelande” ljuder från utomhusvar-

ningssystemet genom en ton som varar i 7 sekunder, tystnar i 14 sekunder, ton i 7 

sekunder o.s.v. När faran är över ljuder tonen i 30–40 sekunder. Ljudsändare finns 

utplacerade i hela Sverige, men i de olika beredskapszonerna är dessa fler i antalet 

för att säkerställa att berörda inom området uppmärksammar larmet. 

Begäran av VMA för såväl ljudsändare, RDS, tv/radio utförs vid händelse av en 

olycka på Forsmark, av statlig räddningsledare, Forsmark eller Strålsäkerhetsmyn-

digheten (SSM). 

 

Kompletteringsvarning 

Polisen har möjlighet att komplettera det fasta utomhusvarningssystemet med hjälp 

av helikoptermonterade högtalare som kan monteras på Polismyndighetens heli-

koptrar. Dessa beordras ut av Räddningsledaren vid behov. Exempelvis kan det 

vara lämpligt under sommaren då mycket folk vistas utomhus på öar och badplatser 

långt från de fasta varningsanläggningarna eller vid pågående större evenemang där 

många behöver höra larmet samtidigt. 

 

5.4.2 Händelse vid annan kärnteknisk anläggning  

Några särskilda arrangemang för varning av allmänheten vid olyckor vid annan 

kärnteknisk anläggning än Forsmarks kärnkraftverk finns inte. Men likväl har 

Länsstyrelsen alltid möjligheten att begära att VMA sänds vid situationer som krä-

ver allmänhetens uppmärksamhet. Det skulle kunna bli aktuellt exempelvis om lä-

net riskerar att drabbas av ett nedfall av radioaktiva från en olycka i Sveriges när-

område, i en omfattning som kräver snabba åtgärder inom jordbruksnäringen. 

Varningsmottagarna i den inre beredskapszonen är således bara avsedda för 

olyckor vid Forsmarks kärnkraftverk. Vid en olycka annorstädes fyller de ingen 

funktion. 
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6 Personella och materiella resurser 

Detta kapitel redovisar personella och materiel resurser som finns utöver de som 

redovisas i detta program samt de planer som hänvisas till. 

 

6.1 Internationella resurser 

Det kan förutses att särskilt en allvarlig kärnteknisk olycka i Sverige i värsta fall 

kan komma att få konsekvenser för landet som överstiger vad som kan hanteras 

med de resurser som finns tillgängliga nationellt. En följd blir att flera av de inter-

nationella assistansmekanismer som finns kommer att behöva åberopas för hante-

ring av både direkt och indirekta efterverkningar av olyckan.  

 

Internationella resurser kan erhållas bland annat från ERCC (Emergency Response 

Coordination Center) inom Europeiska kommissionen, RANET (Response and As-

sistance Network), NEP (Nordic Emergency Preparedness), Nordred och NATO 

EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center).  

 

 ERCC kan bistå med utrustning och personal. MSB är den myndighet som 

får begära bistånd via ERCC.  

 RANET är ett nätverk av stater under IAEA:s assistanskonvention som har 

förberedda expertresurser för en nödsituation. SSM begär vid behov assi-

stans från RANET men sådan assistans måste föregås av ett regeringsbe-

slut. Resurser för tekniskt och logistiskt stöd kan begäras av MSB.  

 Danmark, Norge, Sverige och Finland har ett avtal om att hjälpa varandra i 

händelse av strålningsrisker. En begäran om bistånd kan göras direkt mel-

lan länderna. NEP är ett samarbetsforum för de nordiska strålskyddsmyn-

digheterna och förvaltar avtal och överenskommelser. 

 Nordred är ett samarbetsforum för räddningstjänst i de nordiska länderna. 

Ett särskilt ramavtal möjliggör samarbete mellan ansvariga myndigheter i 

syfte att bistå med personal och materiel.  

 NATO EADRCC är den främsta civila mekanismen för nödsituationer för 

Natos allierade och partnerländer i det euroatlantiska området. Centret 

samordnar förfrågningar och erbjudanden om stöd och har även tillgång till 

experter som kan kallas in och ge stöd vid radiologiska och nukleära nödsi-

tuationer. MSB kan bidra vid förfrågningar om stöd via EADRCC. 

 

6.2 Nationella, regionala och lokala resurser 

 

Länsstyrelsen i Uppsala har enligt FSO 4 kap 29 § tillsammans med övriga  

Kärnkrafts län samt länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens län i uppgift att bistå 

andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Länsstyrelsen i Uppsala ska organisera personalberedskapen utifrån denna uppgift. 

Länsstyrelsen kan vid behov även få motsvarande stöd från andra länsstyrelser och 

centrala myndigheter. Stödet kan omfatta personellt stabstöd (i ledningsplatser och 

på distans), beredning av, och rådgivning i specifika frågor samt operativa insatser 

i fält. Stödet kan även omfatta understöd till den linjeverksamhet som blir eftersatt 

med anledning av olyckan samt inbegripa såväl räddningstjänst som sanering och 

länsstyrelsens geografiska områdesansvar. 
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6.3 Materiella resurser 

Avseende materiella resurser så är det framför allt fordon, maskiner, mät- och labo-

ratorieutrustning samt utrustning och medel för samband som behövs. Om ingrepp 

i annans rätt måste göras för att få fram resurser har egendomens ägare eller inne-

havare rätt till ersättning7. Kostnader för eventuellt produktionsbortfall ersätts av 

Atomförsäkringspoolen. 

Nedan beskrivs materiella resurser för strålningsmätning och sanering.  

 

6.3.1 Strålningsmätning 

Kontinuerlig strålningsmätning sker vid ett antal fasta mätstationer (gammastat-

ioner) runt om i landet. Dessutom finns 30 mätstationer i drift runt Forsmark, 10 i 

inre beredskapszonen och ytterligare 20 i yttre beredskapszonen. Se länsstyrelsens 

”Plan för strålningsmätning” 

 

Via SSM finns tillgång till nio nationella laboratorier (inkl. några mobila) för radi-

ologiska och nukleära analyser, vilka ingår i den nationella strålskyddsbered-

skapen. De kan användas för att analysera luftpumpsfilter, dricksvatten, jordprover 

med mera. 

Sjukhusfysiker inom Regionen kan också ha utrustning för mätning och analyser. 

 

6.3.2 Sanering 

Försvarsmakten har i uppgift att vara ett stöd för samhället vid krissituationer och 

kan bidra med utrustning och fordon. 

Kommunerna är skyldiga att medverka vid sanering och utför strålmätning, har for-

don och maskiner för snöröjning, utför gräsklippning och sophämtning med mera. 

Tjänster som sophämtning, snöröjning och liknande kan dock ligga ute på entrepre-

nad, vilket kan försvåra tillgången till denna maskinpark. 

För omhändertagande av kontaminerat vatten eller för spolning av gator och hus 

finns privata företag som äger spol- och sugbilar. Potentiell saneringsutrustning 

finns även hos lantbrukare. De har bland annat maskiner för att sanera sina egna 

fält och eventuellt även för snöröjning. Se länsstyrelsens ”Plan för sanering”. 

                                            
7 6 kap, 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
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7 Skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att begränsa människors pågående el-

ler potentiella exponering för strålning. 

Utgångspunkten vid planering av skyddsåtgärder för allmänheten inom beredskaps- 

och planeringzonen är att åtgärderna ska kunna påbörjas och genomföras så snart 

som möjligt efter det att beslut om skyddsåtgärder har fattats. 

 

Exempel på skyddsåtgärder som är aktuella är utrymning, inomhusvistelse och in-

tag av jodtabletter.  

Som underlag för bedömning av vilka skyddsåtgärder som skall tillämpas används 

så kallade utsläppsintervall och talar om förväntade utsläppsmängder av radioak-

tiva ämnen.  

 

Här nedan visas en tabell där de tre standardiserade utsläppsintervallen kopplas till 

föreslagna skyddsåtgärder och hur stora områden som påverkas kopplat till bered-

skaps- och planeringszoner. 

 

Skyddsåtgärd    Upp till FILTRA        Mellan FILTRA och 10 x FILTRA             Större än 10 x FILTRA 

 

Utrymning     5 km                      15 km                   25 (15) km (1) 

Inomhusvistelse 15 (25) km (2)          25 (50) km (3,4)                       100 km (4) 

Jodtabletter    15 (25) km (2)          25 (50) km (3,4)                      100 km (4) 

 

 

Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes.  

 

1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alterna-

tiv om intag av jodtabletter kan tillgodoräknas. 

 

2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara moti-

verat ut till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommen-

deras följer att barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodta-

bletter inte rekommenderas som enskilda åtgärd. 

 

3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut 

till 50 km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att 

barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte re-

kommenderas som enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så 

utgör endast inomhusvistelse ett acceptabelt alternativ. 

 

4. Kräver extrautdelning av jodtabletter. 

 

 

 

7.1 Utrymning 

Utrymning innebär att man lämnar det område som bedöms komma att påverkas av 

ett radioaktivt utsläpp. Detta för att inte utsättas för joniserande strålning (strålning) 

och en eventuell kontamination. 
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7.2 Inomhusvistelse 

Inomhusvistelse minskar inandning av radioaktiva ämnen och begränsar även ex-

ternexponering från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Effektiviteten för 

inomhusvistelse är beroende av flera faktorer såsom typ av byggnad, luftfiltrering 

och luftväxling. 

Hur länge inomhusvistelsen förväntas pågå är en viktig faktor i beslutet att genom-

föra denna skyddsåtgärd. En inomhusvistelse kan förväntas att pågå maximalt un-

der två dygn. 

 

7.3 Jodtabletter 

Genom intag av stabil Jod förebyggs ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln. 

Intag av jodtabletter är extra viktigt för barn och gravida, eftersom sköldkörteln hos 

barn och foster är känsligare för strålning än hos vuxna. 

Intag av jodtabletter är aldrig en enskild skyddsåtgärd utan kombineras alltid med 

inomhusvistelse eller i förekommande fall vid utrymning. 

 

Nedan finns beskrivning av vilka skyddsåtgärder som är aktuella vid olika tidpunk-

ter i händelsekedjan. 

Se länsstyrelsens ”Plan för skyddsåtgärder”. 

 

7.4 Före utsläpp 

7.4.1 Utrymning 

Beslut om utrymning fattas efter värdering av den rådande situationen och skall ge-

nomföras före ett utsläpp sker. 

 

För inre beredskapszonen gäller att utrymning, sker redan på larmnivån ”Förstärkt 

beredskap”, det vill säga en förebyggande åtgärd utan att aktuella händelsen först 

utvärderas. 

 

7.4.2 Inomhusvistelse 

Om läget på kärnkraftverket förvärras snabbt och bedömningen görs att en utrym-

ning inte hinner genomföras före ett utsläpp, fattas beslut om inomhusvistelse. 

 

7.4.3 Jodtabletter 

Intag av jodtabletter i detta skede kan eventuellt komma att tillgripas om nödsituat-

ionen förvärras snabbare än planerat. 

 

7.5 Under utsläpp 

7.5.1 Inomhusvistelse 

Har det inte hunnit genomföras en utrymning innan ett radiologiskt utsläpp, blir 

den primära skyddsåtgärden inomhusvistelse. Detta för att begränsa den externa 

exponeringen och förhindra att personer och inomhusmiljöer kontamineras. 
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7.5.2 Jodtabletter 

Intag av jodtabletter är i detta skede en viktig skyddsåtgärd, då inomhusvistelsen 

inte med säkerhet är ett tillräckligt skydd mot upptag av radioaktiv jod. 

 

7.5.3 Utrymning 

Efter att den radiologiska situationen är kartlagd (nedfallets utbredning och strål-

ningsnivåer), och bedömd vara sådan att det inte är lämpligt att kvarstanna inom-

hus, sker efter beslut av räddningsledare en tillfällig förflyttning av alla eller delar 

av befolkningen inom ett kontaminerat område till en säker plats. 

 

7.6 Efter utsläpp 

7.6.1 Omflyttning 

Beroende på kontaminationens storlek kan återflyttning vara beroende av möjlig-

heten till sanering, varför utrymningen kan leda till en omflyttning för längre eller 

kortare tid. Det som är styrande i fråga om återflyttning är möjligheten till att ge-

nomföra saneringsåtgärder. 

 

7.7 Tillkommande skyddsåtgärder 

7.7.1 Tillträdesrestriktioner 

I det kontaminerade området tillåts endast nödvändigt arbete, till exempel arbete 

kopplat till räddningstjänst och/eller annan nödvändig verksamhet. Tiden för vis-

telse inom området ska begränsas till ett minimum. 

 

7.7.2 Livsmedelsrestriktioner 

Mätningar på livsmedel (inkl. mjölk) producerade inom drabbat område syftar till 

att påvisa huruvida restriktioner i konsumtion av desamma är motiverade.  

Ett led i att reducera aktivitetskoncentrationen i mjölk och kött är att reducera intag 

av radioaktivt nedfall hos boskap. Effektivaste åtgärden är utfodring med rent foder 

i kombination med installande av boskap. 
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8 Sanering 

8.1 Syfte 

Hur och var saneringsinsatser ska göras beror en rad faktorer och förhållanden. 

Syftet är att minska den totala stråldosen eller ”livsdosen” så långt som det kan an-

ses rimligt ur teknisk och ekonomisk synpunkt samt med hänsyn till de sociala 

konsekvenserna. 

Det är inte praktiskt genomförbart att förstöra radioaktiva nuklider, men man kan 

genom olika saneringsinsatser begränsa exponeringen för den joniserande strål-

ningen. 

SSM har formulerat tre generella principer som utgör grunden för bedömning av 

vilka åtgärder som är lämpliga, och för bedömning av vid vilken avstyrd stråldos 

som åtgärderna är berättigade och optimala.  

 Alla ansträngningar ska sättas in för att förhindra allvarliga deterministiska 

(akuta) hälsoeffekter. 

 Åtgärderna måste vara berättigade, d.v.s. åtgärden ska medföra mer nytta 

än skada. 

 Åtgärderna bör så långt som möjligt optimeras så att de medför ett så posi-

tivt resultat som möjligt. 

 

Vid prioriteringar av saneringsåtgärder och inför val av saneringsmetod bör föl-

jande grundläggande frågor beaktas. Frågorna är centrala i avgörandet om en åt-

gärd är i linje med ovanstående principer. 

 Är doshastigheten så hög att området är utrymt och sanering inte möjlig 

p.g.a. för stora hälsorisker? 

 Hur stor är den avstyrda dosen i förhållande till kostnaden för insatsen? 

 Finns det andra alternativ som ger större effekt till en lägre kostnad? 

 Gör åtgärderna det omöjligt att genomföra andra effektivare åtgärder i 

framtiden? 

 Är åtgärden tekniskt genomförbar? 

 Är åtgärden laglig? 

 Vilken miljöpåverkan medför åtgärden? 

 Hur ska eventuellt avfall hanteras? 

 Kommer de boende, de som arbetar i området, lantbrukare och konsumen-

ter att acceptera åtgärden? 

 Kan den enskilde själv utföra saneringsåtgärderna? 

 Hur ska åtgärderna kommuniceras? 

 

Varje olycka är unik. Hur man utformar en strategi för saneringsinsatser är i hög 

grad beroende av de lokala betingelserna, nedfallets omfattning och sammansätt-

ning med mera. En saneringsstrategi anpassad till en faktisk situation kan därför ut-

formas först när nedfallets omfattning och sammansättning är känd.  

 

Det är viktigt att inte bara beakta kostnadseffektiva aspekter, utan även utvärdera 

lokal relevans, psykologisk påverkan och det allmänna godtagandet av en åtgärd. 

Erfarenheter från Fukushimakatastrofen visar att innevånarna upplevde att de inte i 

tillräcklig utsträckning varit delaktiga i processen. För att motverka oro kan det 

vara av viktigt att ge även boende i områden med låga strålnivåer information om 
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vilka saneringsåtgärder de själva kan göra i sin i inomhusmiljön eller på sin egen 

tomt, trots att sådana åtgärder inte är prioriterade ur ett hälsoriskperspektiv. 

 

8.2 Saneringsmetoder 

Det finns tre huvudsakliga inriktningar på åtgärder för att sanera ett område som 

har kontaminerats av ett radioaktivt nedfall.  

 

 Avklingning  

Det radioaktiva ämnet får klinga av på platsen utan att några särskilda åt-

gärder vidtas. Metoden kan kombineras med avspärrning eller senarelagd 

återinflyttning. Metoden lämpar sig bäst för kortlivade radionuklider som 

jod-131 där naturlig avklingning relativt snabbt leder till minskade doshas-

tigheter. Metoden kan också tillämpas där inga andra åtgärder är genomför-

bara eller ekonomiskt möjliga.  

 

 Stabilisering, avskärmning och inkapsling 

Det radioaktiva materialet tas inte bort från det kontaminerade området 

utan skärmas istället av eller kapslas in. Detta kan t.ex. ske genom att det 

radioaktiva materialet förs längre ner i profilen antingen genom nedgräv-

ning eller övertäckning. 

  

 Bortforsling 

Det radioaktiva materialet avlägsnas helt eller delvis från platsen och depo-

neras på annan plats. 

 

För mer information om respektive åtgärdsmetod, dess effektivitet och när den är 

tillämplig se ”Sanering av radioaktivt avfall” utgiven 2007 av Jordbruksverket, då-

varande Räddningsverket och dåvarande Strålskyddsinstitutet. Se även Länsstyrel-

sens ”Plan för sanering”. 
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9 Andra frågor av betydelse 

9.1 Befolkningsstatistik 

Östhammars kommun är relativt glest befolkat, där närmste tätort från kärnkraft-

verket är Öregrund. Området i närheten av kärnkraftverket är mycket glest bebyggt 

och inom 3 km från kärnkraftverket finns endast bebyggelse som tillhör anlägg-

ningen. 

På kärnkraftverket finns ca tusentalet anställda och därtill ett antal hundra konsul-

ter.  

 

Antalet personer som befinner sig i beredskapszonerna ökar under sommarmåna-

derna med en faktor 5. 

 

Länsstyrelsen har alltid tillgång till uppdaterade uppgifter avseende den bofasta be-

folkningen, både till geografisk plats och till antal personer, i sitt GIS-system. 

 

9.2 Samhällsviktig verksamhet 

Länsstyrelsen, regionen och kommunerna är skyldiga att ta fram risk- och sårbar-

hetsanalyser där bland annat samhällsviktig verksamhet identifieras på lokal, reg-

ional och nationell nivå. När det gäller de samhällsviktiga verksamheterna finns en 

nationell grundprioritering. 

Vid en kärnteknisk händelse kan, beroende på vilken effekt utsläppet har på de 

samhällsviktiga verksamheterna, den nationella prioriteringen tillämpas. Det inne-

bär att först prioriteras verksamheter som på kort sikt (timmar) kan påverka befolk-

ningens liv och hälsa samt samhällets funktionalitet, t.ex. räddningstjänst, ambu-

lans och akutsjukvård, polis, tekniska försörjningssystem för vatten, avlopp och 

värme, drivmedelsförsörjning och data/telekommunikation. 

Sedan prioriteras verksamheter som på längre sikt (dagar) kan påverka samhället 

och befolkningen, till exempel skolor, banker, livsmedelsbutiker och tågdrift.  

 

9.3 Ersättning för skada vid kärnteknisk olycka 

Ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kommer att resul-

tera i mycket stora kostnader för samhället. Ersättning för kostnader för räddnings-

tjänst och sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk an-

läggning regleras genom Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt ato-

mansvarighetslagen (1968:45).  

 

Enligt atomansvarighetslagen är anläggningsinnehavaren strikt ansvarig vid en ato-

molycka och ersättningsanspråk kan då endast riktas mot innehavaren eller mot 

dennes försäkringsgivare. Om anläggningsinnehavaren har en atomansvarsförsäk-

ring bekostas saneringen av dennes försäkringsgivare, exempelvis Nordiska Kärn-

försäkringspoolen (NNI), av konventionsstater till Paris- och Brysselkonvention-

erna, samt av den svenska staten.  

 

I händelse av en kärnteknisk olycka kommer de som lider skada att få information 

från anläggningsinnehavaren och försäkringsgivaren om hur en skadeanmälan ska 

göras. Detta kommer att ske på flera olika sätt. Om en skadelidande kontaktar sitt 
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privata försäkringsbolag kommer bolaget att ha information om hur en skadeanmä-

lan kan göras och därmed hjälpa denne till rätta. NNI beslutar, med stöd av atom-

ansvarighetslagen och på förhand bestämda skadeersättningsprinciper, vilka ersätt-

ningar som 

 

9.4 Alarmering, allmänt 

9.4.1 Larmnivåer 

Sverige 

Det finns två nivåer för larmning8 vid en svenska hotkategori I-anläggningar9. An-

läggningen beslutar och utlöser båda typerna av larm baserat på utifrån tekniska 

kriterier och störningsinstruktioner. För hotkategori II-anläggningar10 finns en 

larmnivå: områdeslarm. 

Kopplat till nivåerna för lamning finns skyldigheter för anläggningsinnehavaren att 

larma myndigheter regionalt och nationellt. 

 

Förstärkt beredskap 

En händelse eller störning som hotar anläggningens säkerhet har inträffat vid en an-

läggning i hotkategori I. Anläggningen  

1 avviker från förväntad funktion vid störd drift så att minst två barriärer11 

har genombrutits eller påtagligt hotats, eller  

2 har utsatts för påverkan vars konsekvenser inte är analyserade eller av an-

nan anledning inte går att överblicka. Inga utsläpp av radioaktiva ämnen 

som påkallar skyddsåtgärder för omgivningen har före-kommit. 

 

Länsstyrelsen har tolkat 4 kap, 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 

med tillhörande förordning, som att räddningstjänst råder vid Förstärkt beredskap. 

Därmed utser myndigheten en räddningsledare som bedömer om åtgärder behöver 

påbörjas för att säkra allmänhetens skydd i händelse av att situationen förvärras. 

 

Haverilarm 

En händelse eller störning, som medför att utsläpp pågår eller inte kan uteslutas 

inom de närmaste tolv timmarna, har inträffat vid en anläggning i hotkategori I. 

Händelsen medför att skyddsåtgärder utanför anläggningsområdet är nödvändiga. 

 

                                            
8 Bilaga 1 SSMFS 2014:2 

9 3 § SSMFS 2014:2: Kärnteknisk anläggning där det kan uppstå en nödsituation som kan 

medföra deterministiska hälsoeffekter som är livshotande eller ger bestående skador utan-

för anläggningsområdet, 

10 3 § SSMFS 2014:2. Kärnteknisk anläggning där det kan uppstå en nödsituation som kan 

medföra stokastiska eller deterministiska hälsoeffekter utanför anläggningsområdet, 

11 www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/karnkraft-ver-

kets-sakerhetsbarriarer/ 
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Områdeslarm 

En händelse eller störning som hotar anläggningens säkerhet har inträffat vid en an-

läggning i hotkategori II. Utsläpp av radioaktiva ämnen som påkallar skyddsåtgär-

der för omgivningen pågår eller kan inte uteslutas. 

 

9.4.2 Utomlands 

Även om det finns en internationell syn12 på beredskapsnivåer vid kärntekniska an-

läggningar, som har tagits fram av Förenta nationernas internationella atomenergi-

organ, IAEA, i samverkan med medlemsländerna, så förekommer variationer mel-

lan länder vad gäller i vilken utsträckningar nationella lagstiftningar och föreskrif-

ter har anpassats till den internationella synen. Det finns också skillnader mellan 

olika avtal och konventioner som styr när ett olycksdrabbat land är bundet att infor-

mera andra länder och internationella organisationer och i så fall vilka. Vissa län-

der gör även skillnad vad gäller tidig varning avseende olyckor vid civila och mili-

tära anläggningar. Sammanfattningsvis kan det förväntas att myndigheterna i Sve-

rige kommer att nås av officiell information om att en olycka skett utomlands via 

olika vägar beroende på var den inträffar. Emellertid har Sverige bilaterala avtal 

om tidig varning med länderna med kärnkraft Sveriges omedelbara närhet.  

 

9.5 Alarmering vid olycka vid Forsmarks kärnkraftverk 

9.5.1 Forsmarks anläggningsberedskap (FAB) 

FAB är en anläggningsintern beredskapsnivå som inte är reglerad i författning eller 

föreskrift som en nivå för larmning. Den utlyses när en händelse inträffar som stäl-

ler krav på att personalresurser skyndsamt ställs till driftledningens förfogande. 

Händelsen äventyrar inte omgivningens säkerhet utan påverkar endast anläggnings-

området. 

 

Vid FAB informerar kärnkraftverket länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB), 

SSM:s TiB och SSM:s person i reaktorberedskap (RB). Länsstyrelsens TiB medde-

lar i sin tur länsstyrelsens PRL. 

 

9.5.2 Förstärkt beredskap och Haverilarm 

Vid Förstärkt beredskap och Haverilarm larmas myndigheter omedelbart genom 

SOS Alarms försorg. Larmningen sker i två separata spår. Ett regionalt spår som är 

specifikt för händelse vid Forsmark och ett nationellt som är gemensamt även för 

olyckor vid Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk. För att få en tidig lägesbild 

kallas SSM, MSB samt länsstyrelsens TiB till en första samverkanskonferens. Pa-

rallellt eller så snart det är möjligt kallar länsstyrelsen till en första lokal och 

regional samverkanskonferens.   

Mer i detalj finns beskrivet i länsstyrelsens ”plan för larmning”. 

                                            
12 IAEA SAFTEY REQUIREMENTS GS-R-2 Preparedness and Response for a Nuclear or Radi-

ological Emergency. 
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9.6 Alarmering vid kärnteknisk händelse vid Oskarshamns eller Ringhals 

kärnkraftverk 

Vid Förstärkt beredskap och Haverilarm vid Oskarshamns eller Ringhals kärnkraft-

verk larmas länsstyrelsen i Uppsala län genom att landets samtliga länsstyrelser 

finns med i den nationella larmlista som kärnkraftlänen enats om och som finns in-

programmerad i SOS Alarms utlarmningssystem.  

Personal i länsstyrelsens krisberedskapsorganisation larmas enligt plan, vilket sker 

genom att Forsmark meddelar SOS Alarm AB. 

 

9.7 Händelse vid annan svensk kärnteknisk anläggning 

Alarmering vid dessa anläggningar sker i enlighet med den plan som är upprättad 

för aktuell anläggning. Dessa planer ska vara upprättade efter krav som ställs i 

SSMFS 2014:2 samt i 2 kap, 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

 

Personal i länsstyrelsens krisberedskapsorganisation larmas efter beslut av TiB, vil-

ket sker genom kontakt med SOS Alarm. 

 

Händelse vid kärnteknisk anläggning i annat land 

Officiell information om kärnteknisk händelse i annat land inkommer till Sverige 

genom aktivering av bilaterala avtal13 och internationella konventioner för tidig 

varning14. Den formella ingångvägen är till Sveriges internationella kontaktpunkt, 

SMHI. SMHI förmedlar informationen vidare till SOS Alarm som i sin tur infor-

merar SSM:s TiB. SSM:s TiB aktiverar SSM:s krisberedskapsorganisation som har 

till en av sina första uppgifter att sända ett brådskande meddelande till myndigheter 

i Sverige, däribland Länsstyrelserna.  

 

Personal i länsstyrelsens krisberedskapsorganisation larmas efter beslut av TiB, 

länsledning alternativt försvarsdirektör, vilket sker genom kontakt med SOS 

Alarm. 

 

 

9.8 Arbetsmiljö 

9.8.1 Arbetsmiljöansvar 

Vid en kärnteknisk olycka samordnar länsstyrelsen arbetet med arbetarskyddet. 

Dock ligger fortfarande arbetsmiljöansvaret på arbetsgivaren, som ansvarar för den 

anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete.  

Arbetsgivarens ansvar innebär att denna inför en händelse ansvarar för att signalera 

behov av utbildningar och övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöan-

svar. Arbetsgivaren ska även delta i dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbild-

ningar, övningar, utrustning och planverk för att förbättra förutsättningar för att 

hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.  

                                            
13 Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Ukraina, Tyskland. 

14 IAEA, EU 
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Respektive aktör ansvarar för sin egen personals personliga doser, detta för att i 

god tid kunna se förhöjda värden och planera för avlösning av personal. Därför 

måste de få kännedom om sina anställda och inlånad personals dosbelastning.  

 

9.8.2 Utrustning 

All personal som beordras att tjänstgöra i riskområdet ska tilldelas andningsskydd, 

dosimeter och jodtabletter. Personal är skyldig att använda tillhandahållen skydds-

utrustning. Utrustningen förvaras på länsstyrelsen i Uppsala och transporteras till 

aktuell arbetsgivare.  

 

När det gäller materiel, dosgränser, kontaminationskontroll och personsanering, se 

länsstyrelsens ”Plan för personsanering och dosimetri”. 

 

9.9 Övning och utbildning 

Länsstyrelsen ska tillhandahålla årliga grund- och befattningsutbildningar för de 

som kan komma att ingå i länsstyrelsens organisation för kärnteknisk händelse. 

Detta sker inom ramen för utveckling av krisberedskapsorganisationen (KBO). 

Riktade utbildningar inom kärnenergiberedskap planeras och tillhandahålls av 

MSB. Det genomförs i form av grundutbildning samt fördjupning inom olika tema-

områden. Särskilda utbildningsplaner finns för nyckelbefattningar som räddnings-

ledare, mätledare och saneringsledare.  

Till sin hjälp för att utbilda operativ insatspersonal har länsstyrelsen tillgång till in-

struktörer inom kärnenergiberedskapen, som kontinuerligt vidareutbildas på områ-

det. Fältövningar hålls regelbundet i länsstyrelsens regi. 

Vartannat år genomförs en regional övning vid någon av de tre kärnkraftlänen i 

Sverige där det ges möjlighet att delta.   

 

Enligt en separat överenskommelse mellan Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms, 

Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län, skall länen gemensamt regelbundet 

öva upprättad: 

 Rutin för samverkan via samverkansfunktioner mellan länsstyrel-

serna 

 Rutin för samverkan mellan länsstyrelsernas räddningsledare, alter-

nativt annan accepterad kontakt om inte alla tre länsstyrelserna har 

utsett en egen räddningsledare.  

 Rutin för samverkan och gemensam planering inför beslut om 

skyddsåtgärder som påverkar två eller flera län 

 Rutin för upprättande av gemensam videolänk mellan länsstyrel-

serna och SSM samt delning av radiologisk lägesbild och SSM:s 

Kärntekniskt radiologiskt underlag. 

 Rutin för varning (via VMA) av allmänheten inför och under verk-

ställande av beslutade skyddsåtgärder samt vid avslut av VMA 

 Rutin för samordnad kommunikation och gemensamma budskap 

gentemot allmänhet och media. 
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Enköpings kommun 

Räddningstjänsten Enköping Håbo 
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Gästrike räddningstjänstförbund 

Heby kommun 

Håbo kommun 

Sjöfartsverket, JRCC 

Knivsta kommun 
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Livsmedelsverket 
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Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gävleborgs län 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Skåne län  

Länsstyrelsen Stockholms län 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Västerbottens län 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Sjöfartsverket, Sjötrafikavdelningen, Trafiksektionen 

SMHI 

SOS Alarm  

Statens jordbruksverk 

Statens ämbetsverk på Åland 

Strålsäkerhetsmyndigheten  

Tierps kommun 

Trafikverket, Region öst 

Upplands Lokaltrafik AB 
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Uppsala brandförsvar 

Uppsala kommun 

Ålands Landskapsregering 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 32 
Dnr KS/2022:224 
 
(KS) Remiss - Upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län 
lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 763, 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierp kommun inte har några invändningar mot länsstyrelsens 
bedömning i frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med handläggningen av annat ärende uppmärksammade 
Länsstyrelsen i Uppsala län att det i dagsläget finns två olika lokala 
trafikföreskrifter som var för sig reglerar frågan om högsta tillåtna hastighet 
på samma sträcka av väg 763 i höjd med Stora Käringön nordväst om 
Söderfors i Tierps kommun, nämligen: 
 
1. Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om 
hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, och 
2. Länsstyrelsen i Uppsala läns trafikföreskrifter (03TFS 2010:586) om 
hastighetsbegränsning 
på väg 763, Tierps kommun. 
 
Länsstyrelsen gör nu bedömningen att den lokala trafikföreskriften från år 
2006 bör upphävas. Att 2006 års föreskrift inte upphävdes redan år 2010 
bedöms bero på ett förbiseende från länsstyrelsens sida. 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att yttra sig avseende den tilltänka 
regleringen. Sista svarsdatum är den 5 maj 2022.  
 
Beslutsmotivering  
Tierp kommun har inget att invända mot länsstyrelsens bedömning i frågan. 
Väg 763 ägs av Trafikverket och Tierp har inga lokala trafikföreskrifter för 
den aktuella vägen. Förslaget till beslut är därför att inte besvara remissen.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Remiss med handlingar  
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Beslutet skickas till 
 Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-17 KS/2022:224
  

  
   
  
    

 
 
Remiss ang. upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län lokala  
trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på  
väg 763, Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierp kommun inte har några invändningar mot länsstyrelsens 
bedömning i frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med handläggningen av annat ärende uppmärksammade 
Länsstyrelsen i Uppsala län att det i dagsläget finns två olika lokala 
trafikföreskrifter som var för sig reglerar frågan om högsta tillåtna 
hastighet på samma sträcka av väg 763 i höjd med Stora Käringön nordväst 
om Söderfors i Tierps kommun, nämligen: 
 
1. Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om 
hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, och 
2. Länsstyrelsen i Uppsala läns trafikföreskrifter (03TFS 2010:586) om 
hastighetsbegränsning 
på väg 763, Tierps kommun. 
 
Länsstyrelsen gör nu bedömningen att den lokala trafikföreskriften från år 
2006 bör upphävas. Att 2006 års föreskrift inte upphävdes redan år 2010 
bedöms bero på ett förbiseende från länsstyrelsens sida. 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att yttra sig avseende den tilltänka 
regleringen. Sista svarsdatum är den 5 maj 2022.  
 
Beslutsmotivering  
Tierp kommun har inget att invända mot länsstyrelsens bedömning i 
frågan. Väg 763 ägs av Trafikverket och Tierp har inga lokala 
trafikföreskrifter för den aktuella vägen. Förslaget till beslut är därför att 
inte besvara remissen.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Remiss med handlingar  
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Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 
I tjänsten  
 
Daniel Nordlöv 
Samhällsplanerare Trafik och resande 
Planering och myndighet 
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2022-02-24  258-1474-2022 
  

Trafikverket Region Öst 
trafikverket@trafikverket.se 
 
Tierps kommun 
medborgarservice@tierp.se 
 
 

 

 

Rickard Dunker 
länsjurist 
010-223 34 06  

 
 

 
POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17 

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

 

Remiss ang. upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län lokala 
trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på 
väg 763, Tierps kommun 

Den tilltänkta regleringen 

Länsstyrelsen överväger att upphäva Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföre-
skrifter (03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, per 
den 1 juni 2022 (se bilaga 1).  

Bakgrund m.m. 

I samband med handläggningen av annat ärende har länsstyrelsen uppmärksammat 
att det för närvarande finns två olika lokala trafikföreskrifter som var för sig reglerar 
frågan om högsta tillåtna hastighet på samma sträcka av väg 763 vid Stora Käringön 
nordväst om Söderfors i Tierps kommun. Länsstyrelsen har därför efter utredning 
(se bilaga 2) bedömt att en av föreskrifterna, närmare bestämt den ovan rubricerade, 
bör upphävas. Någon förändring i sak är emellertid inte avsedd. 

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över den tilltänka regleringen. Ert yttrande ska 
i så fall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 5 maj 2022. Vänligen ange alltid vårt 
diarienummer 258-1474-2022 om ni väljer att svara på remissen. 

Vi ser helst att ni skickar ert yttrande till uppsala@lansstyrelsen.se. Det går emeller-
tid också bra att sända det med post till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala. 
Om ni översänder det elektroniskt behöver ni inte också skicka det med vanlig post.  
 

Uppsala, dag som ovan 
 

Rickard Dunker, länsjurist 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Bilagor 

1. Utkast till föreskrift om upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län lokala 
trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på väg 763, 
Tierps kommun 

2. Länsstyrelsens utredning 



 

 
 
 
 
 
 

03TFS 0000:00 

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter om upphävande 
av Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföreskrifter 
(03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på väg 763, 
Tierps kommun; 
 
beslutade den 00 månad 0000. 
(258-1474-2022) 
 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första 
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276) att Länsstyrelsens i Uppsala län lokala 
trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps 
kommun ska upphöra att gälla per den 1 juni 2022. 
____________________ 
 
På länsstyrelsens vägnar 
 
 
[BESLUTANDE] 

[Föredragande] 
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Rickard Dunker 
länsjurist 
010-223 34 06 
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Utredning avseende upphävande av vissa lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning på länsväg 763 i Tierps kommun 

Bakgrund  

I samband med handläggningen av annat ärende uppmärksammade länsstyrelsen att 
det i dagsläget finns två olika lokala trafikföreskrifter som var för sig reglerar frågan 
om högsta tillåtna hastighet på samma sträcka av väg 763 i höjd med Stora Käringön 
nordväst om Söderfors i Tierps kommun, nämligen: 

1. Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om 
hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, och 

2. Länsstyrelsen i Uppsala läns trafikföreskrifter (03TFS 2010:586) om hastig-
hetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun. 

Mot denna bakgrund inledde länsstyrelsen den 23 februari 2022 förevarande utred-
ning avseende ett eventuellt upphävande av någon av dem.  

Utredning 

Länsstyrelsen i Uppsala läns lokala trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om hastighets-
begränsning på väg 763, Tierps kommun, stadgar att fordon inte får föras med högre 
hastighet än 50 km/tim på väg 763 vid Söderfors från en punkt 2 300 meter norr om 
anslutningen med länsväg 292 till en punkt 2 900 meter nordväst om anslutningen 
under tiden den 1 maj till den 30 september varje år. Författningen beslutades den 
18 december 2006 och ersatte då den trädde i kraft tre dagar senare en i allt väsentligt 
likalydande äldre föreskrift om hastighetsbegränsning till 50 km/tim på samma plats. 
Begränsningen av föreskriften i tidsmässigt hänseende innebär att vägens ordinarie 
reglering, vilken vid föreskriftens ikraftträdande år 2006 var bashastighet utom tätt-
bebyggt område enligt trafikförordningen (d.v.s. 70 km/tim), gäller under övrig tid.  

Den andra lokala föreskriften i fråga, Länsstyrelsen i Uppsala läns trafikföreskrifter 
(03TFS 2010:586) om hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, meddel-
ades några år senare, närmare bestämt den 21 juni 2010, och trädde i kraft den 1 juli 
samma år. Enligt den får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim på väg 
763 mellan en punkt 2 300 meter norr om anslutningen med väg 292 och 2 900 meter 
nordväst om samma anslutning, d.v.s. på samma plats som ovan. Någon begränsning 
till viss tid på året görs emellertid inte i föreskriften. Det sägs inte heller något om 
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vad som ska gälla för den redan befintliga regleringen på vägsträckan från år 2006. 
Det saknas med andra ord en sådan särskild upphävandebestämmelse i anslutning 
till ikraftträdandebestämmelsen som normalt används då en grundförfattning ersätts 
av en annan författning. 

Eftersom en författning fortsätter att gälla tills den upphävs regleras alltså frågan om 
högsta tillåtna hastighet på länsväg 763 vid Stora Käringön i Söderfors i dagsläget 
av två inbördes oförenliga lokala trafikföreskrifter där den ena anger att hastighets-
begränsningen till 50 km/tim bara gäller från den 1 maj till den 1 september medan 
den andra stadgar att den gäller året runt. Även om det står klart att detta i praktiken 
innebär att hastighetsbegränsningen till 50 km/tim gäller året runt är det knappast en 
lämplig ordning med tanke på bl.a. risken för misstolkningar kring vad som gäller. 

Bedömning 

Länsstyrelsen gör bedömningen att den nyssnämnda lokala trafikföreskriften från år 
2006 bör upphävas, vilket för övrigt nog var meningen redan från början då det inte 
finns något i den utredning som föregick länsstyrelsens beslut om 2010 års föreskrift 
(se ärende 258-1327-2010) som tyder på att avsikten var att den tidigare regleringen 
på vägsträckan skulle fortsätta att gälla vid sidan av den nya. Att 2006 års föreskrift 
inte upphävdes redan år 2010 synes alltså bero på ett förbiseende från länsstyrelsens 
sida. Det har däremot inte framkommit något under förevarande utredning som ger 
anledning att överväga ändringar i sak av den ifrågavarande trafikregleringen, varför 
länsstyrelsen alltså för nu stannar vid att göra nämnda författningstekniska åtgärder. 
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(KS) Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 202049) - förslag 
till förordningsändringar del 2, Dnr UD2022/02424 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att inte besvara remissen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollansvar för 
vissa myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för 
att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Förslagen 
omfattar nya förordningsbestämmelser om länsstyrelsernas och 
kommunernas uppgifter och ansvar vid marknadskontroll. Promemorian 
innehåller även förslag till ändringar i offentlighets- och 
sekretessförordningen för att tillgodose behovet av sekretess i ärenden om 
marknadskontroll och för att kraven på konfidentialitet i EU:s 
marknadskontrollförordning ska vara uppfyllda. Slutligen lämnas förslag för 
att anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och de 
ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020. 
 
Tierp kommun avser att inte besvara remissen. Tierps kommun har i tidigare 
skede yttrat sig kring ärendet. Det bedöms att de statliga myndigheter och 
Sveriges Kommuner och Regioner som är remissinstanser bevakar frågan i 
linje med kommunens tidigare yttrande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Remiss med handlingar  
 Tierps kommuns tidigare remissvar - Remissvar - Utkast till 

lagrådsremiss – Anpassningar till EUs marknadskontrollförordning – 
del 2 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att inte besvara remissen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollansvar för 
vissa myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för 
att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Förslagen 
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för att anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och 
de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020. 
 
Tierp kommun avser att inte besvara remissen. Tierps kommun har i 
tidigare skede yttrat sig kring ärendet. Det bedöms att de statliga 
myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner som är remissinstanser 
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17       Försvarsinspektören för miljö och hälsa
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22       Havs- och vattenmyndigheten

23       Helsingborgs kommun

24       IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
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51       Länsstyrelsen Kronoberg

52       Länsstyrelsen Norrbotten

53       Länsstyrelsen Skåne

54       Länsstyrelsen Stockholm
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62       Länsstyrelsen Örebro 
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65       Mjölby kommun
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70       Piteå kommun

71       Post- och telestyrelsen

72       Regelrådet

73       Skellefteå kommun

74       Småföretagarnas Riksförbund

75       Socialstyrelsen

76       Statens energimyndighet

77       Statens jordbruksverk

78       Statskontoret

79       Stockholms Handelskammare

80       Stockholms kommun

81       Stockholms universitet

82       Strålsäkerhetsmyndigheten

83       Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

84       Svensk handel



85       Svensk sjöfart

86       Svenskt Näringsliv

87       Sveriges advokatsamfund

88       Sveriges akademiker, SACO

89       Sveriges Hudterapeuters riksorganisation 

90       Sveriges Kommuner och Regioner

91       Sveriges Konsumenter

92       Sveriges Åkeriföretag

93       Sundsvalls kommun

94       Sweboat

95       Swedish Medtech

96       Swedtrain

97       Säffle kommun

98       Teknikföretagen

99       Tierps kommun
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101   Transportföretagen

102   Transportstyrelsen

103   Tullverket
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105   Växjö kommun

106   Yrkesföreningar mot tobak

107   Örebro kommun

108   Östersunds kommun
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll-
ansvar för vissa myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är 
nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i 
svensk rätt. Förslagen omfattar nya förordningsbestämmelser om 
länsstyrelsernas och kommunernas uppgifter och ansvar vid 
marknadskontroll. Promemorian innehåller även förslag till 
ändringar i offentlighets- och sekretessförordningen för att 
tillgodose behovet av sekretess i ärenden om marknadskontroll och 
för att kraven på konfidentialitet i EU:s marknadskontroll-
förordning ska vara uppfyllda. Slutligen lämnas förslag för att 
anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och 
de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020.  

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 
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1 Förordningsförslag 

1.1 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. 
för arbeten av guld, silver eller platina 

Härigenom föreskrivs att 1 a § förordningen (1975:49) om 
gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller 
platina ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 a §1 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll anmäler de organ 

som ska vara svenska kontrollbyråer enligt konventionen om 
kontroll och märkning av arbeten av ädel metall. 

De organ ska anmälas som 
begär det och som är 
ackrediterade enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll som 
kontrollorgan enligt lagen 
(1999:779) om handel med 

De organ ska anmälas som 
begär det och som är 
ackrediterade enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll som kontrollorgan 
enligt lagen (1999:779) om 
handel med ädelmetallarbeten 
samt i övrigt uppfyller de krav 
som följer av konventionen.  

 
1 Senaste lydelse 2011:809. 



        

12 

ädelmetallarbeten samt i övrigt 
uppfyller de krav som följer av 
konventionen. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 
containerförordningen (1980:640) 

Härigenom föreskrivs att 4 § containerförordningen (1980:640) ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §1 
Ackrediterade organ enligt 

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll utför provning 
och avgör frågor om 
godkännande av containrar. 

Ackrediterade organ enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll utför provning och 
avgör frågor om godkännande av 
containrar. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
 

 
1 Senaste lydelse 2011:813. 
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1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa 
internationella vägtransporter 

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (1993:185) om arbets-
förhållanden vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande 
lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §1 
Med behörig myndighet enligt AETR avses för Sveriges del 

Transportstyrelsen. 
Godkännande av verkstäder 

enligt artikel 9.1 i bilagan ska 
dock ske genom ackreditering 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 
om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk 
kontroll ska underrätta 
Transportstyrelsen om de 
ackrediteringar och återkallelser 
av ackrediteringar som beslutats 
enligt denna bestämmelse. 

Godkännande av verkstäder 
enligt artikel 9.1 i bilagan ska 
dock ske genom ackreditering 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 
om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk 
kontroll ska underrätta 
Transportstyrelsen om de 
ackrediteringar och återkallelser 
av ackrediteringar som beslutats 
enligt denna bestämmelse. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 

 
1 Senaste lydelse 2011:814. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1993:1066) om måttenheter, mätningar och 
mätdon 

Härigenom föreskrivs att 7 och 7 a §§ förordningen (1993:1066) om 
måttenheter, mätningar och mätdon ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §1 
Tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar 

och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs 
utövas av 

1. Livsmedelsverket och den kommunala nämnd som utövar 
offentlig kontroll när det gäller föreskrifter om färdigförpackade 
livsmedel, och 

2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, när det gäller 
föreskrifter i övrigt. 

Bestämmelser om sådan 
tillsyn och om sanktionsavgift 
finns i 5–6 a §§ lagen 
(1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon. 

Bestämmelser om sådan 
tillsyn och om sanktionsavgift 
finns i 5, 6 och 6 i §§ lagen 
(1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon. 

7 a §2 
Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll ska i 
egenskap av marknadskontroll-
myndighet enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse 
för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 

Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 

 
1 Senaste lydelse 2016:331.  
2 Senaste lydelse 2021:685. 
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förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 utöva marknads-
kontroll över icke-automatiska 
vågar och mätinstrument som 
omfattas av 

2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 

1. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/31/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av icke-automatiska vågar, i den 
ursprungliga lydelsen, eller 

1. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/31/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av icke-automatiska vågar, 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/32/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av mätinstrument, i lydelsen 
enligt kommissionens direktiv 
(EU) 2015/13. 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/32/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av mätinstrument, 

 3. rådets direktiv 
75/107/EEG av den 19 december 
1974 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
flaskor som tjänar som 
mätbehållare, 

4. rådets direktiv 
76/211/EEG av den 20 januari 
1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
färdigförpackning av vissa varor 
efter vikt eller volym, 

5. rådets direktiv 
80/181/EEG av den 20 december 
1979 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning för 
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måttenheter och om upphävande 
av direktiv 71/354/EEG, 

6. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/45/EG av 
den 5 september 2007 om 
fastställande av bestämmelser för 
färdigförpackade varors 
nominella mängder, om 
upphävande av rådets direktiv 
75/106/EEG och 80/232/EEG 
samt om ändring av rådets 
direktiv 76/211/EEG, och 

7. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/34/EG av 
den 23 april 2009 om 
gemensamma föreskrifter för både 
mätdon och metrologiska 
kontrollmetoder. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1993:1633) om besiktning av samlingstält 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1993:1633) om 
besiktning av samlingstält ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Besiktning enligt denna 

förordning utförs av ett 
besiktningsorgan som har 
ackrediterats enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll eller av ett 
besiktningsorgan i något annat 
land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
som uppfyller motsvarande krav. 

Besiktning enligt denna 
förordning utförs av ett 
besiktningsorgan som har 
ackrediterats enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll eller av ett besiktnings-
organ i något annat land inom 
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som uppfyller 
motsvarande krav. 

Besiktningsorganet ska kontrollera att tältet med tillhörande 
inredning och andra anordningar har utförts på ett sätt som stämmer 
överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är 
tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 

 
1 Senaste lydelse 2011:808. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1993:1634) om besiktning av tivolianordningar 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1993:1634) om 
besiktning av tivolianordningar ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Besiktning enligt denna 

förordning utförs av ett 
besiktningsorgan som har 
ackrediterats enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll eller av ett 
besiktningsorgan i något annat 
land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
som uppfyller motsvarande krav. 

Besiktning enligt denna 
förordning utförs av ett 
besiktningsorgan som har 
ackrediterats enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll eller av ett 
besiktningsorgan i något annat 
land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet 
som uppfyller motsvarande krav. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 

 
1 Senaste lydelse 2011:807. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1994:1808) om behöriga myndigheter på den 
civila luftfartens område 

Härigenom föreskriv att 6 § förordningen (1994:1808) om behöriga 
myndigheter på den civila luftfartens område ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §1 
Transportstyrelsen är mark-

nadskontrollmyndighet enligt 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/945 av 
den 12 mars 2019 om 
obemannade luftfartygssystem 
och om tredjelandsoperatörer av 
obemannade luftfartygssystem i 
fråga om luftfartygssystem som 
inte anses utgöra leksaker enligt 
lagen (2011:579) om leksakers 
säkerhet. 

Transportstyrelsen är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i  

1. förordning (EU) 
nr 2018/1139, och 

2. kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/945 av 
den 12 mars 2019 om 
obemannade luftfartygssystem 
och om tredjelandsoperatörer av 
obemannade luftfartygssystem, i 
fråga om luftfartygssystem som 
inte anses utgöra leksaker enligt 
lagen (2011:579) om leksakers 
säkerhet. 

 
1 Senaste lydelse 2020:998. 
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 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i luftfarts-
lagen (2010:500). 

Bestämmelser om marknadskontroll finns i 
– förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet när det gäller 

leksaker, och 
– radioutrustningsförordningen (2016:394) när det gäller 

obemannade luftfartygs radioutrustning och elektriska egenskaper 
utom strålning. 

Bestämmelser om anmälande myndighet enligt artikel 19 i 
förordning (EU) 2019/945 finns i lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 



         

22 

1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1995:670) om märkning av skor 

Härigenom föreskrivs att 6 a § förordningen (1995:670) om 
märkning av skor ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
6 a §1 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 när det gäller 
produkter som omfattas av 
direktiv 94/11/EG, i lydelsen 
enligt rådets direktiv 
2013/15/EU. 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
direktiv 94/11/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(1995:669) om märkning av skor. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.

 
1 Senaste lydelse 2021:686. 
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1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1996:1119) om marknadsföring av kristallglas 

Härigenom föreskrivs att 7 § förordningen (1996:1119) om 
marknadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
7 §1 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 när det gäller 
produkter som omfattas av 
direktiv 69/493/EEG, i lydelsen 
enligt rådets direktiv 
2006/96/EG. 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
direktiv 69/493/EEG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(1996:1118) om marknadsföring 
av kristallglas. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.

 
1 Senaste lydelse 2021:687. 
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1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken  

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 och 52 §§ och 7 kap. 
8 f, 8 g, och 8 i §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 kap. 
1 §1 

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om avgifter som 
ska betalas för sådana kostnader 
som mark- och miljödomstolar 
och statliga förvaltningsmyndig-
heter har i fråga om prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken 
eller enligt föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till miljö-
balken eller EU-förordningar 
inom miljöbalkens tillämpnings-
område.  

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om avgifter som 
ska betalas för sådana kostnader 
som mark- och miljödomstolar 
och statliga förvaltningsmyndig-
heter har i fråga om  

1. prövning och tillsyn enligt  
a) miljöbalken, 
b) föreskrifter som har med-

delats i anslutning till miljö-
balken, eller  

c) EU-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpnings-
område,  

2. kontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förord-
ningarna (EG) nr 765/2008 och 
(EU) nr 305/2011.  

 
1 Senaste lydelse 2017:881. 
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Avgift betalas inte för handläggning som föranleds av att ett 
beslut enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken överklagas. 

  
6 kap. 

1 §2 
Detta kapitel innehåller 

bestämmelser om skyldighet att 
betala avgifter för prövning och 
tillsyn i fråga om kemiska 
produkter, biotekniska 
organismer och varor enligt 
14 kap. miljöbalken, föreskrifter 
meddelade med stöd av det 
kapitlet samt EU-förordningar 
inom det kapitlets tillämpnings-
område. 

Detta kapitel innehåller 
bestämmelser om skyldighet att 
betala avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 i fråga om kemiska 
produkter, biotekniska 
organismer och varor enligt 
14 kap. miljöbalken, föreskrifter 
meddelade med stöd av det 
kapitlet samt EU-förordningar 
inom det kapitlets tillämpnings-
område. 

  
2 §3 

För Kemikalieinspektionens 
prövning och tillsyn ska en 
kemikalieavgift betalas av den 
som 

För Kemikalieinspektionens 
prövning, tillsyn och kontroll ska 
en kemikalieavgift betalas av den 
som 

1. yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in en produkt eller 
organism som enligt förordningen (2008:245) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer ska vara anmäld till 
produktregistret, eller  

2. i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en 
sådan produkt eller organism som avses i 1 utan att ha tillverkat 
eller fört in produkten eller organismen till Sverige. 

Första stycket 1 gäller inte om en handelsagent ska betala 
avgiften enligt 3 §. 

  

 
2 Senaste lydelse 2011:928. 
3 Senaste lydelse 2012:502. 
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52 §4 
Läkemedelsverket får med-

dela föreskrifter om avgift för 
prövning och tillsyn enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 
av den 30 november 2009 om 
kosmetiska produkter, förord-
ningen (2013:413) om kos-
metiska produkter och förord-
ningen (2012:503) om tatu-
eringsfärger. 

Läkemedelsverket får med-
dela föreskrifter om avgift för  

1. prövning, tillsyn eller 
kontroll när det gäller 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 
av den 30 november 2009 om 
kosmetiska produkter, förord-
ningen (2013:413) om kos-
metiska produkter, och  

2. tillsyn och kontroll när det 
gäller post 75 i bilaga XVII till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 
av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av 
en europeisk kemikaliemyndighet, 
ändring av direktiv 1999/45/EG 
och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG och förordningen 
(2012:503) om tatueringsfärger. 

  
7 kap. 
8 f §5 

En producent eller pro-
ducentrepresentant som har 
skyldigheter enligt förordningen 
(2014:1075) om producent-

En producent eller pro-
ducentrepresentant som har 
skyldigheter enligt förordningen 
(2014:1075) om producent-

 
4 Senaste lydelse 2013:416. 
5 Senaste lydelse 2015:697.  
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ansvar för elutrustning ska för 
varje kalenderår betala en avgift 
till Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyns-
verksamhet. 

ansvar för elutrustning ska för 
varje kalenderår betala en avgift 
till Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyn enligt 
miljöbalken eller kontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

  
8 g §6 

En producent som har 
skyldigheter enligt förordningen 
(2008:834) om producentansvar 
för batterier ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyns-
verksamhet. 

En producent som har 
skyldigheter enligt förordningen 
(2008:834) om producentansvar 
för batterier ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyn enligt 
miljöbalken eller kontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

  
8 i §7 

En producent enligt för-
ordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpack-
ningar ska för varje kalenderår 
betala en avgift till Naturvårds-
verket med 500 kronor för 
verkets tillsynsverksamhet. 

En producent enligt för-
ordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpack-
ningar som tillhandahåller en 
förpackning på den svenska 
marknaden ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 500 
kronor för verkets tillsyn enligt 
miljöbalken eller kontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022

 
6 Senaste lydelse 2015:697. 
7 Senaste lydelse 2018:1464. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i 
körkortsförordningen (1998:980) 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 16 § körkortsförordningen 
(1998:980) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
16 §1 

Transportstyrelsen prövar om ett provorgan har godkänts genom 
ett förfarande som motsvarar ackreditering som avses i 5 kap. 26 § 
körkortslagen (1998:488). 

Om ett provorgan har 
godkänts i annan ordning än 
genom ackreditering som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, ska prov-
organet anses godkänt genom 
ett förfarande som motsvarar 
ackreditering som avses i 5 kap. 
26 § körkortslagen endast om 
prövningen har ägt rum hos ett 
organ som i fråga om kompetens 
och oberoende är likvärdigt med 
ett nationellt ackrediterings-
organ enligt förordning (EG) 
nr 765/2008. 

Om ett provorgan har 
godkänts på annat sätt än genom 
ackreditering som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, 
ska provorganet anses godkänt 
genom ett förfarande som 
motsvarar ackreditering som 
avses i 5 kap. 26 § körkortslagen 
endast om prövningen har ägt 
rum hos ett organ som i fråga om 
kompetens och oberoende är 
likvärdigt med ett nationellt 
ackrediteringsorgan enligt 
förordning (EG) nr 765/2008. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
 

1 Senaste lydelse 2012:5. 
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1.12 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(1998:1709) om avgaskrav för vissa 
förbränningsmotordrivna mobila maskiner 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1709) om 
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner 

dels att 1 a, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 a–8 c §§, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 a §1 
Denna förordning är meddelad med stöd av 
– 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från 

mobila maskiner i fråga om 5 §, 
– 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 

maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § tredje stycket, 5 a, 6, 7, 11 och 
12 §§, 

 – 7 § lagen om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila 
maskiner i fråga om 8 § första 
stycket andra meningen, 

– 10 a § tredje stycket lagen om 
åtgärder mot buller och avgaser 
från mobila maskiner i fråga om 
8 a och 8 b §§, 

– 12 § lagen om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila 
maskiner i fråga om 9 §, och 

– 12 § lagen om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila 
maskiner i fråga om 9 § 1–3,  

 – 2 § lagen (2014:140) med 
bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll 
av varor och annan närliggande 
tillsyn i fråga om 9 § 4, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 
 

1 Senaste lydelse 2018:100.  



              

30 

7 §2 
Transportstyrelsen är mark-

nadskontrollmyndighet enligt 
förordning (EU) 2016/1628. 

Transportstyrelsen är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
förordning (EU) 2016/1628. 

 Bestämmelser om befogenhet 
för en marknadskontroll-
myndighet eller en myndighet som 
utför kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 att besluta om 
åtgärder enligt den förordningen 
finns i lagen (1998:1707) om 
åtgärder mot buller och avgaser 
från mobila maskiner. 

 
 8 a § 

En kommunal nämnd enligt 
8 § ansvarar också för kontroll av 
att information om och märkning 
av mobila maskiner uppfyller 
gällande krav när dessa saluförs 
lokalt i kommunen.  

Vid kontrollen ska den 
kommunala nämnden ha det 
ansvar som en marknads-
kontrollmyndighet har enligt 
artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7 

 
2 Senaste lydelse 2018:100. 
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och 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 och 19 
i förordning (EU) 2019/1020. 

 
 8 b § 

En kommunal nämnd ska 
rådgöra med Transportstyrelsen 
innan en åtgärd vidtas enligt 
artiklarna 16.5 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020. 

När den kommunala 
nämnden har vidtagit åtgärder 
enligt artikel 16 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020 ska 
den snarast möjligt informera 
Transportstyrelsen om åtgärden. 

 

 8 c § 
Om en kommunal nämnd i 

sin kontroll uppmärksammar en 
omständighet som kan leda till 
åtgärder enligt förordning (EU) 
2019/1020, ska den kommunala 
nämnden anmäla denna 
omständighet till 
Transportstyrelsen. 

9 §3 
Transportstyrelsen får 

meddela föreskrifter om avgifter 
för 

1. prövning för typ-
godkännande, 

2. ansökan om undantag, och 
3. tillsyn enligt lagen 

(1998:1707) om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila 
maskiner och enligt föreskrifter 

Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter om avgifter 
för 

1. prövning för typ-
godkännande, 

2. ansökan om undantag,  
3. tillsyn enligt lagen 

(1998:1707) om åtgärder mot 
buller och avgaser från mobila 
maskiner och enligt föreskrifter 

 
3 Senaste lydelse 2015:930. 
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som har meddelats med stöd av 
lagen. 

som har meddelats med stöd av 
lagen, och 

4. marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.13 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2001:1084) om buller från viss 
utomhusutrustning 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:1084) om 
buller från viss utomhusutrustning 

dels att 8 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 a–9 d §§, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 §1 
Utrustning som släpps ut på 

marknaden eller tas i bruk och 
som stämmer överens med 
kraven i denna förordning ska 
vara försedd med CE-märkning 
om överensstämmelse. 
Beträffande CE-märkning och 
hur den ska utformas gäller 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. Märkningen 
ska åtföljas av en uppgift om den 
garanterade ljudeffektnivån på 
det sätt som framgår av bilaga IV 
till bullerdirektivet. Uppgiften 
om den garanterade ljud-

Utrustning som släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk och 
som stämmer överens med 
kraven i denna förordning ska 
vara försedd med CE-märkning 
om överensstämmelse. 
Beträffande CE-märkning och 
hur den ska utformas gäller 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. Märkningen ska 
åtföljas av en uppgift om den 
garanterade ljudeffektnivån på 
det sätt som framgår av bilaga IV 
till bullerdirektivet. Uppgiften 
om den garanterade ljud-
effektnivån ska anbringas på ett 

 
1 Senaste lydelse 2011:822. 
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effektnivån ska anbringas på ett 
synligt, lättläst och outplånligt 
sätt på varje enhet. 

synligt, lättläst och outplånligt 
sätt på varje enhet. 

Om utrustning som avses i 3 och 4 §§ omfattas av andra direktiv 
i fråga om andra faktorer som också rör CE-märkning, ska det av 
märkningen framgå att utrustningen också överensstämmer med 
kraven i de andra direktiven. Om ett eller flera av de andra direktiven 
tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka 
bestämmelser han ska följa, ska CE-märkningen ange att 
utrustningen endast uppfyller kraven i de direktiv tillverkaren har 
följt. I så fall ska hänvisningen till dessa rättsakter lämnas i de 
dokument, meddelanden eller anvisningar som medföljer 
utrustningen. 

 
 9 a § 

Transportstyrelsen är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
bullerdirektivet.  

 Bestämmelser om befogenhet 
för en marknadskontroll-
myndighet eller en myndighet som 
utför kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 att besluta om 
åtgärder enligt den förordningen 
finns i lagen (1998:1707) om 
åtgärder mot buller och avgaser 
från mobila maskiner. 
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 9 b § 
En kommunal nämnd enligt 

9 § ansvarar också för kontroll av 
att information om och märkning 
av mobila maskiner uppfyller 
gällande krav när dessa saluförs 
lokalt i kommunen.  

Vid kontrollen ska den 
kommunala nämnden ha det 
ansvar som en 
marknadskontrollmyndighet har 
enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–
11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 och 
19 i förordning (EU) 2019/1020. 

 
 9 c § 

En kommunal nämnd ska 
rådgöra med Transportstyrelsen 
innan en åtgärd vidtas enligt 
artiklarna 16.5 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020. 

När den kommunala 
nämnden har vidtagit åtgärder 
enligt artikel 16 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020 ska 
den snarast möjligt informera 
Transportstyrelsen om åtgärden. 

 

 9 d §§ 
Om en kommunal nämnd i 

sin kontroll uppmärksammar en 
omständighet som kan leda till 
åtgärder enligt förordning (EU) 
2019/1020, ska den kommunala 
nämnden anmäla denna 
omständighet till Transportstyrel-
sen. 
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Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.14 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2003:208) om förbud 
mot vissa metaller i bilar ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 4 §1 

Kemikalieinspektionen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
direktiv 2000/53/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i fordonslagen 
(2002:574). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 

 
1 Tidigare 4 § upphävd genom 2009:235. 
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1.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2004:13) om EG-gödselmedel 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2004:13) om EG-
gödselmedel 

dels att 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Statens jordbruksverk får  
1. meddela de ytterligare 

föreskrifter som behövs som 
komplettering av förordning 
(EG) nr 2003/2003, 

1. meddela de ytterligare 
föreskrifter som behövs som 
komplettering av förordning 
(EG) nr 2003/2003, och 

2. meddela föreskrifter om 
anmälningsskyldighet för den 
som marknadsför gödselmedel, 
och 

2. meddela föreskrifter om 
anmälningsskyldighet för den 
som marknadsför gödselmedel. 

3. meddela föreskrifter om 
avgifter för kontroll som utövas 
enligt förordning (EG) nr 
2003/2003, enligt lagen 
(1992:1684) om EG-gödselmedel 
eller enligt föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. 

 

 3 § 
Kemikalieinspektionen får 

meddela föreskrifter om avgifter 
för marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 

 
1 Ändringen innebär att tredje punkten tas bort. 
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produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

 
 4 § 

Kemikalieinspektionen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i förordning (EG) 
nr 2003/2003. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(1992:1684) om EG-gödsel-
medel. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.16 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2004:865) om kör- och vilotider samt 
färdskrivare, m.m. 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § förordningen (2004:865) om 
kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
3 §1 

Godkännande av montörer, 
verkstäder och fordons-
tillverkare enligt artikel 24.1 och 
24.2 i förordning (EU) 
nr 165/2014 ska ske genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk 
kontroll ska underrätta 
Transportstyrelsen om de 
ackrediteringar och återkallelser 
av ackrediteringar som beslutats 
enligt denna bestämmelse. 

Godkännande av montörer, 
verkstäder och fordons-
tillverkare enligt artikel 24.1 och 
24.2 i förordning (EU) 
nr 165/2014 ska ske genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk 
kontroll ska underrätta 
Transportstyrelsen om de 
ackrediteringar och återkallelser 
av ackrediteringar som beslutats 
enligt denna bestämmelse. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.

 
1 Senaste lydelse 2016:1106. 
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1.17 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2006:311) om transport av farligt gods 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2006:311) om 
transport av farligt gods  

dels att 9 § ska följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, med följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §1 
Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR 

samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är 
1. för fordon för transport på 

väg eller i terräng: de 
besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 
och 2 a §§ fordonslagen 
(2002:574) som särskilt 
ackrediterats för uppgiften 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 
om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 för att utföra 
sådan teknisk kontroll som avses 
i bilagorna till ADR, 

1. för fordon för transport på 
väg eller i terräng: de 
besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 
och 2 a §§ fordonslagen 
(2002:574) som särskilt 
ackrediterats för uppgiften 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 
om krav för ackreditering och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 för att utföra 
sådan teknisk kontroll som avses 
i bilagorna till ADR, 

2. för sådan utrustning som omfattas av Europaparlaments och 
rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla 
tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 
76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 
1999/36/EG: de organ som av något land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska 

 
1 Senaste lydelse 2011:1013. 
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unionen (EU) för uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse och övriga kontroller under direktivet, och 

3. för övriga områden: ett organ som ackrediterats för uppgiften 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. 

Bestämmelser om ackreditering enligt första stycket 1 och 3 som 
utförs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 
finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. 

 
 10 a § 

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap är marknads-
kontrollmyndighet och utövar 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/35/EU av den 
16 juni 2010 om transportabla 
tryckbärande anordningar och om 
upphävande av rådets direktiv 
76/767/EEG, 84/525/EEG, 
84/526/EEG, 84/527/EEG och 
1999/36/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2006:263) om transport av farligt 
gods. 
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Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.18 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2006:1592) om energideklaration för 
byggnader 

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (2006:1592) om 
energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 §1 
Den oberoende expert som 

ska upprätta en energi-
deklaration eller ett inspektions-
protokoll ska ha särskild 
sakkunskap om energi-
användning och inomhusmiljö i 
byggnader och ha certifierats för 
uppgiften för viss tid av ett 
certifieringsorgan som är 
ackrediterat enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och 5 § lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

Den oberoende expert som 
ska upprätta en energi-
deklaration eller ett inspektions-
protokoll ska ha särskild 
sakkunskap om energi-
användning och inomhusmiljö i 
byggnader och ha certifierats för 
uppgiften för viss tid av ett 
certifieringsorgan som är 
ackrediterat enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och 5 § lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. 

Energideklarationen eller inspektionsprotokollet ska upprättas 
på ett oberoende sätt, vilket innebär att den oberoende experten 

1. inte får vara närstående till den som har anlitat honom eller 
henne, och 

2. ska lämna sådana objektiva rekommendationer om 
kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens 

 
1 Senaste lydelse 2020:283. 
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energiprestanda som är anpassade efter byggnadens behov och inte 
för att tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen. 

En oberoende expert som är anställd hos den som har en 
skyldighet att se till att det finns en energideklaration eller ett 
inspektionsprotokoll får anlitas för att upprätta deklarationen eller 
protokollet. Det ska i så fall framgå av deklarationen eller 
protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.19 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2007:913) med instruktion för 
Arbetsmiljöverket  

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:913) med 
instruktion för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Myndigheten har särskilt till uppgift att 
1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen 

följs och planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av 
arbetsmiljörisk och risk för att aktörer medvetet bryter mot 
regelverket, 

2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att 
bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs 
och ha hand om ett register för företag som utstationerar 
arbetstagare i Sverige, 

3. ansvara för marknads-
kontroll 

3. vara marknadskontroll-
myndighet och utöva marknads-
kontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2019/1020 av den 
20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och förord-
ningarna (EG) nr 765/2008 och 
(EU) nr 305/2011 över att 
produkter överensstämmer med 
kraven i 

a) av produkter som omfattas 
av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/42/EG av 
den 17 maj 2006 om maskiner 

a) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/42/EG av 
den 17 maj 2006 om maskiner 

 
1 Senaste lydelse 2021:566. Ändringen innebär bl.a. att första stycket 3 e tas bort. 
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och om ändring av direktiv 
95/16/EG, i lydelsen enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013, 

och om ändring av direktiv 
95/16/EG, 

b) av produkter som omfattas 
av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/68/EU av 
den 15 maj 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av tryckbärande anordningar, i 
den ursprungliga lydelsen, 

b) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/68/EU av 
den 15 maj 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av tryckbärande anordningar, 

c) av produkter som omfattas 
av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/29/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av enkla tryckkärl, i den 
ursprungliga lydelsen, 

c) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/29/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av enkla tryckkärl, och 

d) av produkter som omfattas 
av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/34/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
utrustning och säkerhetssystem 
som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar, i 
den ursprungliga lydelsen, 

d) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/34/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
utrustning och skyddssystem som 
är avsedda för användning i 
potentiellt explosiva atmosfärer, 
utom när det gäller elektrisk 
utrustning, 

e) av produkter som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/425 av 
den 9 mars 2016 om personlig 
skyddsutrustning och om 
upphävande av rådets direktiv 
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89/686/EEG, i den ursprungliga 
lydelsen, och 

f) i övrigt av sådana produkter 
enligt 3 kap. 8–10 §§ 
arbetsmiljölagen (1977:1160) 
som kan användas yrkesmässigt, 

 

4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen, 

5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och 
kvalificerad information inom sitt ansvarsområde, där små och 
medelstora företags behov särskilt ska beaktas, 

6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där 
skillnader mellan kvinnor och män särskilt ska belysas, 

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken, 

8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska 
kommissionens yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens 
beslut 95/319/EG av den 12 juli 1995 om inrättande av en 
yrkesinspektörskommitté, 

9. ansvara för övergripande 
samordning av frågor som 
omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1149 och som är av 
betydelse för flera myndigheter 
eller arbetsmarknadens parter, 
och 

9. ansvara för övergripande 
samordning av frågor som 
omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 
2019/1149 och som är av 
betydelse för flera myndigheter 
eller arbetsmarknadens parter, 

10. representera Sverige i 
Europeiskt forum för att 
förbättra samarbetet när det 
gäller att bekämpa odeklarerat 
arbete som har inrättats enligt 
artikel 16.2 i Europaparla-
mentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1149, inbegripet att 
på nationell nivå samordna 
arbetet med berörda myndig-
heter och med arbetsmarkna-
dens parter. 

10. representera Sverige i 
Europeiskt forum för att 
förbättra samarbetet när det 
gäller att bekämpa odeklarerat 
arbete som har inrättats enligt 
artikel 16.2 i Europaparla-
mentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1149, inbegripet att 
på nationell nivå samordna 
arbetet med berörda myndig-
heter och med arbetsmarknadens 
parter, och 
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 11. ansvara för marknads-
kontroll i övrigt av sådana 
produkter enligt 3 kap. 8–10 §§ 
arbetsmiljölagen (1977:1160) 
som kan användas yrkesmässigt. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i arbetsmiljö-
lagen (1977:1160). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.20 Förslag till förordning om ändring i 
fordonsförordningen (2009:211) 

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsförordningen (2009:211)1 
dels att 1 kap. 9 § ska upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 10 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
10 §2 

Transportstyrelsen är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 när det gäller fordon 
som inte är lekfordon. 

Transportstyrelsen är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i  

1. rådets direktiv 
70/157/EEG av den 6 februari 
1970 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
tillåten ljudnivå och avgas-
systemet för motorfordon, 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/64/EG av 
den 26 oktober 2005 om 
typgodkännande av motorfordon 
med avseende på återanvändning, 

 
1 Senaste lydelse av 1 kap. 9 § 2020:739. 
2 Senaste lydelse 2021:688. 
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3. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/40/EG av 
den 17 maj 2006 om utsläpp från 
luftkonditioneringssystem i 
motorfordon och om ändring av 
rådets direktiv 70/156/EEG, 

4. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 78/2009 av den 14 januari 
2009 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på 
skydd av fotgängare och andra 
oskyddade trafikanter, om 
ändring av direktiv 2007/46/EG 
och om upphävande av direktiven 
2003/102/EG och 2005/66/EG, 

5. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 79/2009 av den 14 januari 
2009 om typgodkännande av 
vätgasdrivna motorfordon och om 
ändring av direktiv 2007/46/EG, 

6. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 661/2009 av den 13 juli 2009 
om krav för typgodkännande av 
allmän säkerhet hos motorfordon 
och deras släpvagnar samt av de 
system, komponenter och separata 
tekniska enheter som är avsedda 
för dem, 

7. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
nr 167/2013, 

8. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
nr 168/2013, 

9. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
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nr 540/2014 av den 16 april 2014 
om motorfordons ljudnivå och om 
utbytesljuddämpningssystem och 
om ändring av direktiv 
2007/46/EG och om upphävande 
av direktiv 70/157/EEG, och 

10. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2018/858. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i fordonslagen 
(2002:574). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.21 Förslag till förordning om ändring i offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641) 

Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
  



              

54 

Nuvarande lydelse 
 Bilaga 
  
 
Verksamheten består i Särskilda begränsningar i 

sekretessen 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
150. utredning och tillsyn hos 
Patent- och registreringsverket 
enligt lagen (2016:977) om 
kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt 

 

  
153. tillsyn enligt lagen 
(2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och  
digitala tjänster 

 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   
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Föreslagen lydelse 
Bilaga1  

 
Verksamheten består i Särskilda begränsningar i 

sekretessen 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
169. marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om mark-
nadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 

sekretessen gäller inte beslut i 
ärenden 

 
sekretessen enligt 9 § första 
stycket 1 gäller inte om intresset av 
allmän kännedom om förhållande 
som rör människors hälsa och 
säkerhet, miljön eller redligheten i 
handeln eller ett liknande allmän-
intresse har sådan vikt att 
uppgiften bör lämnas ut 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Sakregister till bilagan 
Siffrorna avser punkter i bilagan 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Marinvetenskaplig forskning 35 
Marknadskontroll 120, 148, 169 
Materielleveranser 95 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 
1 Senaste lydelse 2021:1183. Ändringen innebär bl.a. att punkterna 151 och 152 tas bort. 
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1.22 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2010:1075) om 
brandfarliga och explosiva varor 

dels att 23 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 24 c §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

23 §1 
Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap är, i fråga 
om brandfarliga och explosiva 
varor samt sådana produkter som 
används för att hantera 
brandfarliga och explosiva varor 
som myndigheten har utfärdat 
föreskrifter för, marknads-
kontrollmyndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 

1. rådets direktiv 
75/324/EEG av den 20 maj 1975 
om tillnärmning av medlems-
staternas lagar och andra 
författningar beträffande aerosol-
behållare när det gäller aerosol-
behållare med brandfarligt 
innehåll, 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/29/EU av 

 
1 Senaste lydelse 2021:690. 
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den 12 juni 2013 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av pyrotekniska artiklar, och 

4. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/28/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
och övervakning av explosiva 
varor för civilt bruk. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 

 

 24 c § 
För sådan tillsyn som utgör 

marknadskontroll enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor får avgifter för 
tillsynen och för provtagning och 
undersökning av prov av varan 
tas ut endast om det vid 
undersökningen visar sig att varan 
inte uppfyller ställda krav. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.23 Förslag till förordning om ändring i 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljötillsynsförordningen 
(2011:13)1 

dels att 1 kap. 5 § och 2 kap. 35 § ska upphöra att gälla,  
dels att rubriken närmast före 2 kap. 35 § ska utgå, 
dels att 1 kap. 1, 2–4, 12, 14, 16 och 17 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 5, 11, 13, 

14, 18, 19, 21–24, 27, 30, 31, 32, 33 och 34 §§ och 3 kap. 1 § ska ha 
följande lydelse,  

dels att det ska införas 14 nya paragrafer, 1 kap. 1 a och 12 a §§ 
och 2 kap. 27 a, 30 a, 32 a–32 d och 35–40 §§, av följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 §2 

Denna förordning avser 
tillsyn enligt miljöbalken och 
innehåller bestämmelser om 
tillsynsmyndigheternas 
uppgifter enligt 26 kap. 3 § 
miljöbalken. Förordningen är 
meddelad  

1. med stöd av 26 kap. 3 § 
fjärde stycket miljöbalken i fråga 
om 1 kap. 18 och 19 §§ samt 
2 kap. 8 § andra stycket, 26 § 
andra och tredje styckena och 29 § 
andra stycket, 

2. med stöd av 26 kap. 5 § 
miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 §, 

Denna förordning avser 
tillsyn enligt miljöbalken och 
innehåller bestämmelser om 
tillsynsmyndigheternas 
uppgifter enligt 26 kap. 3 § 
miljöbalken.  

 
1 Senaste lydelse av  
1 kap. 5 § 2012:864 
2 kap. 35 § 2020:647. 
2 Senaste lydelse 2013:647. 
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3. med stöd av 26 kap. 22 a § 
miljöbalken i fråga om 1 kap. 25–
27 §§, och 

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 
7 § regeringsformen. 

 Förordningen innehåller även 
bestämmelser som, inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, 
kompletterar  

1. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/625 
av den 15 mars 2017 om offentlig 
kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och 
djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om 
ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) 
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, 
(EG) nr 1069/2009, (EG) 
nr 1107/2009, (EU) 
nr 1151/2012, (EU) 
nr 652/2014, (EU) 2016/429 och 
(EU) 2016/2031, rådets 
förordningar (EG) nr 1/2005 och 
(EG) nr 1099/2009 och rådets 
direktiv 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG och 2008/120/EG 
och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 854/2004 
och (EG) nr 882/2004, rådets 
direktiv 89/608/EEG, 
89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 
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96/93/EG och 97/78/EG samt 
rådets beslut 92/438/EEG 
(förordningen om offentlig 
kontroll), och  

2. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

 
 1 a § 

Denna förordning är 
meddelad 

1. med stöd av 26 kap. 3 § 
fjärde stycket miljöbalken i fråga 
om 1 kap. 18 och 19 §§ samt 
2 kap. 8 § andra stycket, 26 § 
andra och tredje styckena och 29 § 
andra stycket, 

2. med stöd av 26 kap. 5 § 
miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 § 
första stycket, 

3. med stöd av 26 kap. 22 a § 
miljöbalken i fråga om 1 kap. 25–
27 §§,  

4. med stöd av 26 kap. 32 a § i 
fråga om 1 kap. 12 a § andra 
stycket, och  

5. i övrigt med stöd av 8 kap. 
7 § regeringsformen. 

 
2 §3 

Av 2 kap. framgår hur 
tillsynen fördelas mellan statliga 

Av 2 kap. framgår hur 
tillsynen enligt miljöbalken och 

 
3 Senaste lydelse 2020:647. 
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myndigheter och de kommunala 
nämnderna. 

kontrollen enligt förordning (EU) 
2017/625 eller förordning (EU) 
2019/1020 fördelas mellan 
statliga myndigheter och de 
kommunala nämnderna. 

Av 3 kap. framgår vilka 
statliga myndigheter som ska ge 
tillsynsvägledning till 
tillsynsmyndigheterna. 

Av 3 kap. framgår vilka 
statliga myndigheter som ska ge 
tillsynsvägledning till de 
myndigheter som utövar tillsyn 
enligt miljöbalken eller kontroll 
enligt förordning (EU) 2017/625 
eller förordning (EU) 2019/1020. 

 
3 §4 

I denna förordning avses med  
tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett 

naturföremål eller en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål 
för tillsyn, 

kommunal nämnd: den eller 
de nämnder som kommun-
fullmäktige utser att ha ansvar 
för tillsyn enligt miljöbalken, 

kommunal nämnd: den eller 
de nämnder som kommun-
fullmäktige utser att ha ansvar 
för tillsyn enligt miljöbalken eller 
att utföra kontroll enligt 
förordning (EU) 2017/625 eller 
förordning (EU) 2019/1020. 

tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk 
organism eller vara eller som i eget namn förpackar, packar om eller 
ändrar namn på en kemisk produkt eller en bioteknisk organism, 

primärleverantör: en tillverkare som släpper ut en kemisk 
produkt, bio-teknisk organism eller vara på marknaden, den som 
yrkesmässigt för in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller 
vara till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden och den som 
yrkesmässigt för ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller 
vara från Sverige, 

släppa ut på marknaden: att tillhandahålla eller göra en kemisk 
produkt, en bioteknisk organism eller en vara tillgänglig för någon 
annan, och 
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läkemedel: substans eller kombination av substanser som är ett 
läkemedel enligt 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315). 

I övrigt har ord och uttryck i 
denna förordning samma 
betydelse som i 14 kap. 2 §, 
15 kap. 1, 2, 5–7 §§ och 26 kap. 1 
och 1 a §§ miljöbalken samt 
1 kap. 4 § avfallsförordningen 
(2020:614). 

I övrigt har ord och uttryck i 
denna förordning samma 
betydelse som i 14 kap. 2 §, 
15 kap. 1, 2, 5–7 §§ och 26 kap. 1 
och 1 a §§ miljöbalken, 1 kap. 4 § 
avfallsförordningen (2020:614), 
förordning (EU) 2017/625 och 
förordning (EU) 2019/1020. 

 
4 §5 

Bestämmelserna i 26 kap. 
miljöbalken ska tillämpas vid 
tillsyn över att de EU-
förordningar som anges i 2 kap. 
denna förordning följs. 

Bestämmelserna i 26 kap. 
miljöbalken ska tillämpas vid 
tillsyn enligt miljöbalken över att 
de EU-förordningar som anges i 
2 kap. denna förordning följs. 

I 26 kap. 31, 32 och 33–37 §§ 
miljöbalken finns bestämmelser 
som tillämpas vid kontroll enligt 
förordning (EU) 2017/625. 

I 26 kap. 30 a–33 §§ miljö-
balken finns bestämmelser som 
tillämpas vid kontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

 
12 §6 

En tillsynsmyndighet ska 
årligen följa upp och utvärdera 
sin tillsynsverksamhet. 

En myndighet som ska utöva 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
utföra kontroll enligt förordning 
(EU) 2017/625 eller förordning 
(EU) 2019/1020 ska årligen följa 
upp och utvärdera verksamheten. 

 
 12 a § 

En länsstyrelse som ska utföra 
kontroll enligt förordning (EU) 
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2019/1020 ska senast den 
31 januari varje år till den 
ansvariga marknadskontroll-
myndigheten redovisa den 
utvärdering av marknads-
kontrollverksamheten som har 
gjorts enligt 12 §. 

En kommunal nämnd som ska 
utföra kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 ska senast den 
31 januari varje år till den 
ansvariga marknadskontroll-
myndigheten redovisa den 
utvärdering av marknads-
kontrollverksamheten som har 
gjorts enligt 12 §. 

 
14 §7 

En tillsynsmyndighet ska på 
begäran lämna den information 
som en tillsynsvägledande 
myndighet behöver för sin 
tillsynsvägledning. 

En myndighet som ska utöva 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
utföra kontroll enligt förordning 
(EU) 2017/625 eller förordning 
(EU) 2019/1020 ska på begäran 
lämna den information som en 
tillsynsvägledande myndighet 
behöver för sin tillsyns-
vägledning. 

 
16 §8 

Om en tillsynsmyndighet upp-
märksammar en omständighet 
som kan föranleda tillsyns-
åtgärder med stöd av miljöbalken 
men som omfattas av en annan 
myndighets ansvarsområde, ska 
tillsynsmyndigheten anmäla 

Om en myndighet som ska 
utöva tillsyn enligt miljöbalken 
eller utföra kontroll enligt 
förordning (EU) 2017/625 eller 
förordning (EU) 2019/1020 
uppmärksammar en omständig-
het som kan leda till tillsyns-
åtgärder med stöd av miljöbalken 
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denna omständighet till den 
ansvariga myndigheten. 

eller åtgärder med stöd av 
förordning (EU) 2017/625 eller 
förordning (EU) 2019/1020 men 
som omfattas av en annan 
myndighets ansvarsområde, ska 
myndigheten anmäla denna 
omständighet till den ansvariga 
myndigheten. 

 
17 §9 

Tillsynsmyndigheterna ska 
samordna tillsynen om det är 
ändamålsenligt och möjligt. 

Myndigheter som ska utöva 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
utföra kontroll enligt förordning 
(EU) 2017/625 eller förordning 
(EU) 2019/1020 ska samordna 
tillsynen och kontrollen inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, 
om det är ändamålsenligt och 
möjligt. 

För att förebygga brott mot 
miljöbalken och för att effektivt 
hantera sådana brott, ska 
länsstyrelsen arbeta för 
samverkan mellan Polismyndig-
heten, Åklagarmyndigheten och 
de myndigheter som svarar för 
tillsyn enligt miljöbalken på 
lokal och regional nivå. Den 
lokala och regionala samverkan 
ska samordnas med myndig-
heternas samverkan på nationell 
nivå. 

För att förebygga brott mot 
miljöbalken och EU-
förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, och för att 
effektivt hantera sådana brott, 
ska länsstyrelsen arbeta för 
samverkan mellan Polismyndig-
heten, Åklagarmyndigheten och 
de myndigheter som svarar för 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
kontroll enligt förordning (EU) 
2017/625 eller förordning (EU) 
2019/1020 på lokal och regional 
nivå. Den lokala och regionala 
samverkan ska samordnas med 
myndigheternas samverkan på 
nationell nivå. 
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2 kap. 
1 §10 

I detta kapitel fördelas 
statliga myndigheters och 
kommunala nämnders ansvar för 
tillsyn över att miljöbalken och 
bestämmelser meddelade med 
stöd av balken samt EU-
förordningar följs. Den 
fördelningen gäller i den mån 
regeringen i det enskilda fallet 
inte har beslutat något annat. 

I detta kapitel fördelas 
statliga myndigheters och 
kommunala nämnders ansvar för  

1. tillsyn över att miljöbalken 
och bestämmelser meddelade 
med stöd av balken samt EU-
förordningar följs, 

2. kontroll enligt förordning 
(EU) 2017/625 av att vissa EU-
förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-
direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs, och  

3. kontroll enligt förordning 
(EU) 2019/1020 av att vissa EU-
förordningar och vissa 
bestämmelser som genomför EU-
direktiv inom balkens 
tillämpningsområde följs. 

Fördelningen av ansvar enligt 
detta kapitel gäller i den mån 
regeringen i det enskilda fallet 
inte har beslutat något annat. 

När det hänvisas till ett eller flera kapitel i miljöbalken avses även 
bestämmelser som har meddelats med stöd av de kapitlen, om inte 
något annat anges i hänvisningarna. 

 
2 §11 

Om två eller flera 
myndigheter har tillsynsansvaret 
för ett tillsynsobjekt, får 
myndigheterna komma överens 
om hur ansvaret ska fördelas. 

Om två eller flera 
myndigheter har tillsynsansvaret 
för ett tillsynsobjekt eller 
ansvaret för kontroll av en aktör 
enligt förordning (EU) 2017/625, 
får myndigheterna komma 
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överens om hur ansvaret ska 
fördelas. 

 
4 §12 

Försvarsinspektören för hälsa 
och miljö har ansvar för tillsynen 
i fråga om samtliga verksamheter 
och åtgärder inom Försvars-
makten, Fortifikationsverket, 
Försvarets materielverk och 
Försvarets radioanstalt, utom 
den tillsyn som omfattas av 
Kemikalieinspektionens ansvar 
enligt 21 § första stycket 1. 

Försvarsinspektören för hälsa 
och miljö har ansvar för tillsynen 
enligt miljöbalken och kontrollen 
enligt förordning (EU) 2017/625 
i fråga om samtliga verksamheter 
och åtgärder inom Försvars-
makten, Fortifikationsverket, 
Försvarets materielverk och 
Försvarets radioanstalt, utom 
den tillsyn eller kontroll som 
omfattas av Kemikalie-
inspektionens ansvar enligt 
21 § första stycket 1 och 3. 

 
5 §13 

Bestämmelserna i 6–32 §§ 
gäller inte den tillsyn som 
omfattas av försvarsinspektören 
för hälsa och miljös ansvar enligt 
4 §. 

Bestämmelserna i 6–32 §§ 
gäller inte den tillsyn och kontroll 
som omfattas av försvars-
inspektören för hälsa och miljös 
ansvar enligt 4 §. 

 
11 § 

I 12–18 §§ fördelas ansvaret 
för tillsynen i fråga om 

I 12–18 §§ fördelas ansvaret 
för tillsynen enligt miljöbalken 
och kontrollen enligt förordning 
(EU) 2017/625 i fråga om 

1. genteknik enligt 13 kap. miljöbalken, och 
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 

av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt 
modifierade organismer. 
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13 §14 
Havs- och vatten-

myndigheten har ansvar för 
tillsynen i fråga om  

1. innesluten användning av 
genetiskt modifierade vatten-
levande organismer, 

2. avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade vatten-
levande organismer, och 

3. utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
vattenlevande organismer.  

Havs- och vatten-
myndigheten  

1. har ansvar för tillsynen 
enligt miljöbalken i fråga om  

a) innesluten användning av 
genetiskt modifierade vatten-
levande organismer, 

b) avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade vatten-
levande organismer, och 

c) utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
vattenlevande organismer, och 

2. är behörig myndighet att 
utföra kontroll enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2017/625 i fråga 
om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade vatten-
levande organismer i miljön för 
livsmedels- eller foderproduktion. 

 
14 § 

Kemikalieinspektionen har 
ansvar för tillsynen i fråga om 

 
1. avsiktlig utsättning av 

genetiskt modifierade mikro-
organismer, nematoder, spindel-
djur och insekter, och 

2. utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
mikroorganismer, nematoder, 
spindeldjur eller insekter. 

Kemikalieinspektionen  
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken i fråga om 
a) avsiktlig utsättning av 

genetiskt modifierade mikro-
organismer, nematoder, spindel-
djur och insekter, och 

b) utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
mikroorganismer, nematoder, 
spindeldjur eller insekter, och  

2. är behörig myndighet att 
utföra kontroll enligt artikel 4 i 
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förordning (EU) 2017/625 i fråga 
om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade mikro-
organismer i miljön för 
livsmedels- eller foderproduktion. 

 
18 §15 

Statens jordbruksverk har 
ansvar för tillsynen i fråga om 

 
1. innesluten användning av 

genetiskt modifierade 
organismer utom den tillsyn som 
omfattas av Arbetsmiljöverkets 
ansvar enligt 12 § eller av Havs- 
och vattenmyndighetens ansvar 
enligt 13 §, 

Statens jordbruksverk  
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken i fråga om 
a) innesluten användning av 

genetiskt modifierade 
organismer, 

2. avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade 
organismer utom den tillsyn som 
omfattas av Havs- och 
vattenmyndighetens ansvar enligt 
13 §, Kemikalieinspektionens 
ansvar enligt 14 §, 
Läkemedelsverkets ansvar enligt 
16 § eller Skogsstyrelsens ansvar 
enligt 17 §, 

b) avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade 
organismer, 

3. utsläppande på marknaden 
av sådant foder som innehåller 
eller består av genetiskt 
modifierade organismer och 
omfattas av lagen (2006:805) om 
foder och animaliska 
biprodukter, och 

c) utsläppande på marknaden 
av sådant foder som innehåller 
eller består av genetiskt 
modifierade organismer och 
omfattas av lagen (2006:805) om 
foder och animaliska 
biprodukter, och 

4. utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
organismer, utom den tillsyn som 

d) utsläppande på marknaden 
av produkter som innehåller eller 
består av genetiskt modifierade 
organismer, 
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omfattas av Havs- och 
vattenmyndighetens ansvar enligt 
13 §, Kemikalieinspektionens 
ansvar enligt 14 §, 
Livsmedelsverkets ansvar enligt 
15 §, Läkemedelsverkets ansvar 
enligt 16 § eller Skogsstyrelsens 
ansvar enligt 17 §. 

 2. är behörig myndighet att 
utföra kontroll enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2017/625 i fråga 
om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i 
miljön för livsmedels- eller foder-
produktion. 

 Statens jordbruksverk ska dock 
inte ha ansvar för sådan tillsyn 
eller utföra sådan kontroll som 
omfattas av Arbetsmiljöverkets 
ansvar enligt 12 §, Havs- och 
vattenmyndighetens ansvar enligt 
13 §, Kemikalieinspektionens 
ansvar enligt 14 §, Livsmedels-
verkets ansvar enligt 15 §, Läke-
medelsverkets ansvar enligt 16 § 
eller Skogsstyrelsens ansvar enligt 
17 §. 

 
19 §16 

I 20–35 §§ fördelas ansvaret 
för tillsynen i fråga om 

I 20–35 §§ fördelas ansvaret 
för tillsynen enligt miljöbalken, 
kontrollen enligt förordning (EU) 
2017/625 och kontrollen enligt 
förordning (EU) 2019/1020 i 
fråga om 

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, 
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, 
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken, 
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4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken, 

5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 
14 kap. miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av 
växtskyddsmedel, 

6. avfall och avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 
miljöbalken, 

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 
av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel, 

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av 
den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar, 

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 
av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande 
av förordning (EG) nr 842/2006, 

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, 

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av 
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG 
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, 

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet, 

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, 

15. förordning (EG) nr 1223/2009, 
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16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter, 

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 
av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier,  

18. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och 
om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, och  

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av 
den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1102/2008. 

 
21 §17 

Kemikalieinspektionen har 
ansvar för tillsynen 

1. när det gäller 14 kap. miljö-
balken och de EU-förordningar 
som anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 
17 och 19, i fråga om 

Kemikalieinspektionen  
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken när det gäller 
14 kap. miljöbalken och de EU-
förordningar som anges i 19 § 7–
9, 11–13, 16, 17 och 19, i fråga 
om 

a) primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska 
produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers 
skyldighet att anmäla kemiska produkter, biotekniska organismer 
och varor till produktregistret, 

b) utsläppande av varor på marknaden, och 
c) att sådana representanter 

som avses i artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1907/2006 fullgör sina 
skyldigheter enligt den 
förordningen, och 

c) att sådana representanter 
som avses i artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1907/2006 fullgör sina 
skyldigheter enligt den 
förordningen, 

2. i fråga om att 
primärleverantörer följer sådana 
föreskrifter om förbud mot att 
släppa ut kemiska produkter på 
marknaden som har meddelats 
med stöd av 15 kap. 40 § 
miljöbalken. 

2. har ansvar för tillsynen 
enligt miljöbalken av att 
primärleverantörer följer sådana 
föreskrifter om förbud mot att 
släppa ut kemiska produkter på 
marknaden som har meddelats 

 
17 Senaste lydelse 2018:1804. 



              

72 

med stöd av 15 kap. 40 § 
miljöbalken, 

 3. är behörig myndighet att 
utföra kontroll enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2017/625 i fråga 
om primärleverantörers 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel enligt 
förordning (EG) nr 1107/2009, 
och 

 4. är marknadskontroll-
myndighet och utövar kontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i  

a) de EU-förordningar som 
anges i 19 § 7–9, 11–13, 16 och 19,  

b) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/65/EU av 
den 8 juni 2011 om begränsning 
av användning av vissa farliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning, och  

c) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/42/EG av 
den 21 april 2004 om begränsning 
av utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar förorsakade av 
användning av organiska 
lösningsmedel i vissa färger och 
lacker samt produkter för 
fordonsreparationslackering och 
om ändring av direktiv 
1999/13/EG. 

Kemikalieinspektionens 
tillsynsansvar enligt första 
stycket omfattar inte den tillsyn 
som Livsmedelsverket har ansvar 
för enligt 22 § eller som 

Kemikalieinspektionens 
ansvar för tillsyn eller kontroll 
enligt första stycket omfattar 
inte  
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Läkemedelsverket har ansvar för 
enligt 23 §. 

1. sådan tillsyn som 
Livsmedelsverket har ansvar för 
enligt 22 §, eller  

2. sådan tillsyn eller kontroll 
som Läkemedelsverket har 
ansvar för enligt 23 § eller som 
Transportstyrelsen har ansvar för 
enligt 27 §. 

 
22 § 

Livsmedelsverket har, när det 
gäller 14 kap. miljöbalken och 
förordning (EG) nr 1907/2006, 
ansvar för tillsynen i fråga om 
material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel. 

Livsmedelsverket har, när det 
gäller 14 kap. miljöbalken, ansvar 
för tillsynen i fråga om material 
och produkter som är avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. 

 
23 §18 

Läkemedelsverket har ansvar 
för tillsynen i fråga om 

Läkemedelsverket 
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken i fråga om 
1. kosmetiska produkter 

enligt förordning (EG) 
nr 1223/2009 och förordningen 
(2013:413) om kosmetiska 
produkter samt sådana varor 
som avses i 7 § förordningen om 
kosmetiska produkter, med 
undantag för frågor som rör 
produkternas brandfarliga, 
oxiderande eller explosiva 
egenskaper, 

a) kosmetiska produkter 
enligt förordning (EG) 
nr 1223/2009 och förordningen 
(2013:413) om kosmetiska 
produkter samt sådana varor 
som avses i 7 § förordningen om 
kosmetiska produkter, med 
undantag för frågor som rör 
produkternas brandfarliga, 
oxiderande eller explosiva 
egenskaper, 

2. producenters skyldighet 
enligt 3–5 och 8 §§ förordningen 
(2009:1031) om producent-
ansvar för läkemedel ta emot 
avfall som utgörs av läkemedel 

b) producenters skyldighet 
enligt 3–5 och 8 §§ förordningen 
(2009:1031) om producent-
ansvar för läkemedel ta emot 
avfall som utgörs av läkemedel 
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och informera om möjligheten 
att lämna avfall som utgörs av 
läkemedel, och 

och informera om möjligheten 
att lämna avfall som utgörs av 
läkemedel, 

3. primärleverantörers  
a) utsläppande på marknaden 

av blandningar som är avsedda 
att användas vid tatuering enligt 
post 75 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006 
och förordningen (2012:503) om 
tatueringsfärger, och 

c) primärleverantörers 
utsläppande på marknaden av 
blandningar som är avsedda att 
användas vid tatuering enligt 
förordningen (2012:503) om 
tatueringsfärger, och 

b) skyldighet att anmäla 
sådana produkter till 
produktregistret enligt 5 § 
förordningen om tatuerings-
färger. 

d) primärleverantörers 
skyldighet att anmäla produkter 
till produktregistret enligt 5 § 
förordningen om tatuerings-
färger, och 

 2. är marknadskontroll-
myndighet och utövar kontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i  

a) förordning (EG) 
nr 1223/2009, och 

b) post 75 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006. 

 
24 §19 

Naturvårdsverket har ansvar 
för tillsynen i fråga om 

Naturvårdsverket  
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken i fråga om 
1. producentansvaret enligt 

förordningen (2008:834) om 
producentansvar för batterier, 
med undantag för frågor om hur 
insamlingen av batterier lokalt 
uppfyller kraven i 19 och 20 §§ 
samma förordning, 

a) producentansvaret enligt 
förordningen (2008:834) om 
producentansvar för batterier, 
med undantag för frågor om hur 
insamlingen av batterier lokalt 
uppfyller kraven i 19 och 20 §§ 
samma förordning, 
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2. förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för 
elutrustning, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 

b) förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för 
elutrustning, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 

3. förordningen (2018:1462) 
om producentansvar för 
förpackningar, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 

c) förordningen (2018:1462) 
om producentansvar för 
förpackningar, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 

4. förordningen (2021:996) 
om engångsprodukter, med 
undantag för frågor om hur 17–
22 och 28 §§ samma förordning 
uppfylls lokalt, 

d) förordningen (2021:996) 
om engångsprodukter, med 
undantag för frågor om hur 17–
22 och 28 §§ samma förordning 
uppfylls lokalt, 

5. förordningen (2021:998) 
om producentansvar för vissa 
tobaksvaror och filter, med 
undantag för frågor om hur 
hanteringen av sådant avfall som 
omfattas av förordningen lokalt 
uppfyller kraven i förordningen, 

e) förordningen (2021:998) 
om producentansvar för vissa 
tobaksvaror och filter, med 
undantag för frågor om hur 
hanteringen av sådant avfall som 
omfattas av förordningen lokalt 
uppfyller kraven i förordningen, 

6. förordningen (2021:999) 
om producentansvar för 
ballonger, 

f) förordningen (2021:999) 
om producentansvar för 
ballonger, 

7. förordningen (2021:1000) 
om producentansvar för 
våtservetter, 

g) förordningen (2021:1000) 
om producentansvar för 
våtservetter, 

8. förordningen (2021:1001) 
om producentansvar för fiske-
redskap, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 

h) förordningen (2021:1001) 
om producentansvar för fiske-
redskap, med undantag för 
frågor om hur hanteringen av 
sådant avfall som omfattas av 
förordningen lokalt uppfyller 
kraven i förordningen, 
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9. förordningen (2021:1002) 
om nedskräpningsavgifter, 

i) förordningen (2021:1002) 
om nedskräpningsavgifter, 

10. förbud mot att släppa ut 
varor på marknaden som har 
meddelats med stöd av 15 kap. 
40 § 2 miljöbalken, 

j) förbud mot att släppa ut 
varor på marknaden som har 
meddelats med stöd av 15 kap. 
40 § 2 miljöbalken, 

11. förordning (EG) 
nr 1013/2006 när det gäller 
frågor som verket är behörig 
myndighet för, och 

k) förordning (EG) 
nr 1013/2006 när det gäller 
frågor som verket är behörig 
myndighet för, 

12. förordning (EU) 
nr 1257/2013 när det gäller 
frågor som verket är behörig 
myndighet för. 

l) förordning (EU) 
nr 1257/2013 när det gäller 
frågor som verket är behörig 
myndighet för, och 

 2. är marknadskontroll-
myndighet och utövar kontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 

a) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/62/EG av den 
20 december 1994 om förpack-
ningar och förpackningsavfall,  

b) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/66/EG av 
den 6 september 2006 om batterier 
och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 
91/157/EEG, och 

c) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/19/EU av 
den 4 juli 2012 om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektrisk 
och elektronisk utrustning 
(WEEE). 
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27 §20 
Transportstyrelsen har ansvar 

för tillsynen i fråga om 
Transportstyrelsen  
1. har ansvar för tillsynen 

enligt miljöbalken i fråga om 
1. användningen av marina 

bränslen i fartyg enligt 
svavelförordningen (2014:509), 

a) användningen av marina 
bränslen i fartyg enligt 
svavelförordningen (2014:509), 

2. utrustning i fartyg som 
innehåller kontrollerade ämnen 
enligt förordning (EU) 
nr 517/2014 eller förordning 
(EG) nr 1005/2009, 

b) utrustning i fartyg som 
innehåller kontrollerade ämnen 
enligt förordning (EU) 
nr 517/2014 eller förordning 
(EG) nr 1005/2009, 

3. de skyldigheter i fråga om 
fartyg som följer av artiklarna 4–
12 i förordning (EU) 
nr 1257/2013, och 

c) de skyldigheter i fråga om 
fartyg som följer av artiklarna 4–
12 i förordning (EU) nr 
1257/2013, och 

4. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2015/757 av den 29 april 2015 
om övervakning, rapportering 
och verifiering av 
koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och om ändring 
av direktiv 2009/16/EG. 

d) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2015/757 av den 29 april 2015 
om övervakning, rapportering 
och verifiering av 
koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och om ändring 
av direktiv 2009/16/EG, och 

 2. är marknadskontroll-
myndighet och utövar kontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
förordning (EU) nr 517/2014 
eller förordning (EG) 
nr 1005/2009 i fråga om 
utrustning i fartyg som innehåller 
kontrollerade ämnen. 

 
 27 a § 

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap är marknads-
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kontrollmyndighet och utövar 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
rådets direktiv 75/324/EEG av 
den 20 maj 1975 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar beträffande 
aerosolbehållare, i fråga om 
aerosolbehållare med innehåll som 
inte är brandfarligt. 

 
30 §21 

Om länsstyrelsen har ansvar 
för en viss verksamhet enligt 29 § 
första stycket 1 eller 2, ska 
länsstyrelsen också ansvara för 
tillsynen över verksamheten när 
det gäller 

Om länsstyrelsen har ansvar 
för en viss verksamhet enligt 29 § 
första stycket 1 eller 2, ska 
länsstyrelsen också ansvara för 
tillsynen enligt miljöbalken över 
verksamheten när det gäller 

1. bestämmelserna i 14 kap. 
miljöbalken och de EU-
förordningar som anges i 19 § 7–
9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om 

1. bestämmelserna i 14 kap. 
miljöbalken och de EU-
förordningar som anges i 19 § 7–
9, 11–13, 16, 17 och 19 i fråga om 

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på 
marknaden, 

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter 
eller biotekniska organismer, och 

c) andras än primärleverantörers hantering av varor som inte 
innebär utsläppande på marknaden, 

2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § 
miljöbalken följs, och 

3. avfall, farligt avfall och producentansvar. 
Länsstyrelsens tillsynsansvar 

enligt första stycket omfattar 
inte den tillsyn som 
Arbetsmiljöverket har ansvar för 
enligt 20 §, Livsmedelsverket har 

Länsstyrelsens tillsynsansvar 
enligt första stycket omfattar 
inte  

1. sådan tillsyn som 
Arbetsmiljöverket har ansvar för 
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ansvar för enligt 22 § eller 
Transportstyrelsen har ansvar 
för enligt 27 §. 

enligt 20 §, Livsmedelsverket har 
ansvar för enligt 22 §, eller 

2. sådan tillsyn eller kontroll 
som Transportstyrelsen har 
ansvar för enligt 27 §. 

 
 30 a § 

Om länsstyrelsen har ansvar 
för en viss verksamhet enligt 29 § 
första stycket 1 eller 2 

1. är länsstyrelsen även behörig 
myndighet att utföra kontroll 
enligt artikel 4 i förordning (EU) 
2017/625 när det gäller 
bestämmelserna i 14 kap. miljö-
balken och förordning (EG) 
nr 1197/2009 i fråga om 

a) primärleverantörers 
hantering av växtskyddsmedel 
som inte innebär utsläppande på 
marknaden, och  

b) andras än primär-
leverantörers hantering av 
växtskyddsmedel, och 

2. ska länsstyrelsen utföra 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 av andras än 
primärleverantörers utsläppande 
på marknaden av kemiska 
produkter när det gäller 
bestämmelserna i  

a) de EU-förordningar som 
anges i 19 § 7–9, 11–13, 16, 17 och 
19,  

b) direktiv 2004/42/EG, och 
c) direktiv 2006/66/EG.  
Länsstyrelsens kontroll enligt 

första stycket omfattar inte sådan 
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kontroll som Transportstyrelsen 
har ansvar för enligt 27 §. 

 
31 §22 

Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 
3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om  

1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 
miljöbalken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd,  

2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen 
har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,  

3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar 
enligt 29 § första stycket 3, 

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna 
har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för, 

5. hantering av kemiska 
produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra 
verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap. 
miljöbalken, utom den tillsyn 
som Kemikalieinspektionen ut-
övar över primärleverantörers 
utsläppande på marknaden enligt 
21 § första stycket, 

5. hantering av kemiska 
produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra 
verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap. 
miljöbalken, utom den tillsyn 
över primärleverantörers ut-
släppande på marknaden som 
Kemikalieinspektionen utövar 
enligt 21 § första stycket 1 a eller 
som Läkemedelsverket utövar 
enligt 23 § första stycket 1 c, 

6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller 
förordning (EG) nr 1005/2009, och  

7. hur 17–22 och 28 §§ förordningen (2021:996) om engångs-
produkter uppfylls lokalt. 
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32 §23 
Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss 

verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 
1 kap. 19 och 20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara 
för tillsynen över verksamheten när det gäller 

1. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § 
miljöbalken följs, 

2. bestämmelserna i 14 kap. 
miljöbalken samt de EU-
förordningar som anges i 19 § 7–
9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om 

2. bestämmelserna i 14 kap. 
miljöbalken samt de EU-
förordningar som anges i 19 § 7–
9, 11–13, 16, 17 och 19 i fråga om 

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på 
marknaden, och  

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, och  

3. att andra än primärleverantörer följer sådana föreskrifter om 
förbud mot att släppa ut kemiska produkter på marknaden som har 
meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken.  

Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den 
tillsyn som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, 
Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen 
har ansvar för enligt 27 §. 

 
 32 a § 

Om en kommunal nämnd har 
ansvar för tillsynen över en viss 
verksamhet enligt 31 eller 32 §, är 
nämnden även behörig myndighet 
att utföra kontroll enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2017/625 över 
verksamheten när det gäller 
bestämmelserna i 14 kap. miljö-
balken och förordning (EG) 
nr 1107/2009 i fråga om 

1. primärleverantörers 
hantering av växtskyddsmedel 
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som inte innebär utsläppande på 
marknaden, och  

2. andras än primär-
leverantörers hantering av 
växtskyddsmedel. 

 
 32 b § 

Om en kommunal nämnd har 
ansvar för tillsynen över en viss 
verksamhet enligt 31 eller 32 § ska 
nämnden också utföra kontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 av att kemiska 
produkter, varor och förpack-
ningar uppfyller krav i fråga om 
information vid tillhandahållande 
på marknaden, innehållsför-
teckning, märkning och utform-
ning av förpackningar i 

1. de EU-förordningar som 
anges i 19 § 7–9, 11–13, 15–17 
och 19,  

2. direktiv 94/62/EG,  
3. direktiv 2004/42/EG, 
4. direktiv 2006/66/EG, 
5. direktiv 2011/65/EU, och 
6. direktiv 2012/19/EU. 

 
 32 c § 

Vid sådan kontroll som avses i 
30 a och 32 b §§ ska länsstyrelsen 
och den kommunala nämnden ha 
det ansvar som en marknads-
kontrollmyndighet har enligt 
artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7, 
11.9, 16.1–16.5, 17, 18, 19 och 
20.1 i förordning (EU) 
2019/1020. 
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 32 d § 
En länsstyrelse och en 

kommunal nämnd ska rådgöra 
med den myndighet som är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt denna förordning innan en 
åtgärd vidtas enligt artikel 16.5 
eller 19 i förordning (EU) 
2019/1020. 

När länsstyrelsen eller den 
kommunala nämnden har 
vidtagit åtgärder enligt artikel 16 
eller 19 i förordning (EU) 
2019/1020 ska den utan snarast 
möjligt informera den ansvariga 
marknadskontrollmyndigheten 
om åtgärden. 

 
33 §24 

En tillsynsmyndighet som 
har ansvar för tillsynen i fråga 
om utsläppande på marknaden av 
kemiska produkter, biotekniska 
organismer eller varor, har också 
ansvar för tillsynen i fråga om 
införseln till Sverige och 
utförseln från Sverige av sådana 
produkter, organismer och 
varor. 

En tillsynsmyndighet som 
har ansvar för tillsynen eller 
kontrollen i fråga om utsläppande 
på marknaden av kemiska 
produkter, biotekniska 
organismer eller varor, har också 
ansvar för tillsynen eller 
kontrollen i fråga om införseln 
till Sverige och utförseln från 
Sverige av sådana produkter, 
organismer och varor. 

Tillsynsmyndigheten ska i 
tillsynen samverka med 
Tullverket. 

Tillsynsmyndigheten ska i 
tillsynen eller kontrollen 
samverka med Tullverket. 

 
34 §25 

Vid tillsyn av kosmetiska 
produkter enligt denna 

Försvarsinspektören för hälsa 
och miljö ska vid tillsyn enligt 
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förordning ska försvars-
inspektören för hälsa och miljö 
eller en kommunal nämnd även 
utföra de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första 
stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 
ska skötas av behörig myndighet. 

miljöbalken av kosmetiska 
produkter även utföra de 
uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första 
stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 
ska skötas av en behörig 
myndighet. 

 En kommunal nämnd ska vid 
tillsyn enligt miljöbalken eller 
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 av kosmetiska 
produkter även utföra de uppgifter 
som enligt artiklarna 24, 25.1, 
25.5 första stycket, 26, 27.1 och 
27.5 i förordning (EG) 
nr 1223/2009 ska skötas av en 
behörig myndighet. 

Inspektören och den 
kommunala nämnden ska 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Inspektören och den 
kommunala nämnden ska 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordning (EG) 
nr 1223/2009. 

 
 35 § 

En myndighet som enligt detta 
kapitel är behörig myndighet att 
utföra kontroll enligt artikel 4 i 
förordning (EU) 2017/625 ska 
inom sitt ansvarsområde också 
utföra annan offentlig verksamhet 
i enlighet med den förordningen. 

 
 36 § 

Ett organ eller en fysisk person 
som utför delegerade uppgifter i 
enlighet med artikel 38 eller 31 i 
förordning (EU) 2017/625 ska 
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till den delegerande myndigheten 
löpande 

1. redovisa vilka kontroller 
som utförs och resultatet av dessa, 
och 

2. översända de handlingar 
som den tar emot vid utförandet 
av uppgiften. 

 
 37 § 

Kemikalieinspektionen ska 
samordna samarbetet och 
kontakterna med Europeiska 
kommissionen och övriga med-
lemsstater i Europeiska unionen i 
enlighet med artikel 4.2 b i 
förordning (EU) 2017/625 i 
frågor som rör utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel. 

 
 38 § 

Statens jordbruksverk ska 
samordna samarbetet och kon-
takterna med Europeiska 
kommissionen och övriga med-
lemsstater i Europeiska unionen i 
enlighet med artikel 4.2 b i 
förordning (EU) 2017/625 i 
frågor som rör hållbar användning 
av växtskyddsmedel enligt i 
förordningen (2014:425) om 
växtskyddsmedel. 

 
 39 § 

Naturvårdsverket ska 
samordna samarbetet och kon-
takterna med Europeiska kom-
missionen och övriga 
medlemsstater i Europeiska 
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unionen enlighet med artikel 4.2 b 
i förordning (EU) 2017/625 i 
frågor som rör avsiktlig utsättning 
av genmodifierade organismer i 
miljön enligt förordningen 
(2002:1086) om utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i 
miljön och förordning (EG) 
nr 1829/2003. 

 
 40 § 

Kemikalieinspektionen, 
Statens jordbruksverk och 
Naturvårdsverket ska inom sina 
ansvarsområden enligt 36–38 §§ 
utföra de uppgifter som en 
medlemsstat har enligt artikel 100 
i förordning (EU) 2017/625. 

3 kap. 
1 §26 

En tillsynsvägledande 
myndighet som avses i någon av 
2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 eller 16 §, ska inom sitt 
vägledningsområde ge tillsyns-
vägledning i fråga om 
tillämpningen av miljöbalken, 
föreskrifter meddelade med stöd 
av miljöbalken och EU-
förordningar. 

En tillsynsvägledande 
myndighet som avses i någon av 
2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 eller 16 §, ska inom sitt 
vägledningsområde ge tillsyns-
vägledning i fråga om 

1. tillämpningen av miljö-
balken, föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken och 
EU-förordningar inom miljö-
balkens tillämpningsområde, och 

2. kontroll enligt förordning 
(EU) 2017/625 eller förordning 
(EU) 2019/1020 av EU-
förordningar och bestämmelser 
som genomför EU-direktiv inom 
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miljöbalkens tillämpnings-
område. 

Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning 
och samverkan i frågor om tillsynsvägledning. 

Tillsynsvägledande myndigheter på statlig central nivå ska inom 
sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas 
tillsynsvägledning till kommunerna. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.24 Förslag till förordning om ändring i plan- och 
byggförordningen (2011:338) 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
3 §1 

Boverket ska i egenskap av 
marknadskontrollmyndighet 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011, utöva marknads-
kontroll över byggprodukter som 
omfattas av 

Boverket är marknads-
kontrollmyndighet och utövar 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse 
för produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011 
över att produkter överens-
stämmer med kraven i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 
av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för 
saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 
89/106/EG, 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/33/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om hissar 
och säkerhetskomponenter till 
hissar, i den ursprungliga 
lydelsen, och 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/33/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om hissar 
och säkerhetskomponenter till 
hissar, och 
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3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 
av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av 
direktiv 2000/9/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i plan- och 
bygglagen (2010:900). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.25 Förslag till förordning om ändring i 
avgasreningsförordningen (2011:345) 

Härigenom föreskrivs i fråga om avgasreningsförordningen 
(2011:345) 

dels att 1 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
Denna förordning är 

meddelad med stöd av 34 § 
avgasreningslagen (2011:318) i 
fråga om 3–14 och 16 §§ och i 
övrigt med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen. 

Denna förordning är 
meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen, utom vad gäller  

– 3–14 §§ och 16 § 1–3 som 
meddelats med stöd av 34 § 
avgasreningslagen (2011:318), 
och 

– 16 § 4 som meddelats med 
stöd av 2 § lagen (2014:140) med 
bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll 
av varor och annan närliggande 
tillsyn. 

 
 15 a § 

Transportstyrelsen är mark-
nadskontrollmyndighet och ut-
övar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
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nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 

1. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 715/2007 av den 20 juni 2007 
om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på 
utsläpp från lätta personbilar och 
lätta nyttofordon (Euro 5 och 
Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och 
underhåll av fordon, och 

2. Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 595/2009 av den 18 juni 2009 
om typgodkännande av 
motorfordon och motorer vad 
gäller utsläpp från tunga fordon 
(Euro 6) och om tillgång till 
information om reparation och 
underhåll av fordon samt om 
ändring av förordning (EG) 
nr 715/2007 och direktiv 
2007/46/EG och om upphävande 
av direktiven 80/1269/EEG, 
2005/55/EG och 2005/78/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i avgasrenings-
lagen (2011:318). 
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16 § 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 
1. skyldighet för tillverkaren av motorfordon att 
a) betala avgift för prövning i samband med indelning i 

utsläppsklasser enligt avgasreningslagen (2011:318), och 
b) för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss betala avgift 

för kontroll av att motorfordon som används i trafik inte väsentligt 
avviker från krav på utsläpp av avgaser och andra föroreningar eller 
från villkor som gäller för den utsläppsklass som fordonet är indelat 
i, 

2. skyldighet för den som 
ansöker om typgodkännande 
enligt avgasreningslagen att 
betala avgift för typ-
godkännandeprövningen, och 

2. skyldighet för den som 
ansöker om typgodkännande 
enligt avgasreningslagen att 
betala avgift för typ-
godkännandeprövningen, 

3. skyldighet för den som 
ansöker om dispens enligt 13 § 
att betala avgift för dispens-
prövningen. 

3. skyldighet för den som 
ansöker om dispens enligt 13 § 
att betala avgift för dispens-
prövningen, och 

4. avgifter för marknads-
kontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.26 Förslag till förordning om ändring i 
drivmedelsförordningen (2011:346) 

Härigenom föreskrivs att det i drivmedelsförordningen (2011:346) 
ska införas en ny paragraf, 14 a §, med följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

  
14 a § 

Transportstyrelsen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 
13 oktober 1998 om kvaliteten på 
bensin och dieselbränslen och om 
ändring av rådets direktiv 
93/12/EEG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i drivmedels-
lagen (2011:319). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.27 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:703) om leksakers säkerhet 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:703) om 
leksakers säkerhet 

dels att 13–15 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 17 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 §1 
Konsumentverket är 

marknadskontrollmyndighet i 
fråga om leksaker enligt 
förordning (EU) 2019/1020, i 
den utsträckning något annat inte 
följer av andra eller tredje stycket. 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar, i den utsträckning 
något annat inte följer av andra 
eller tredje stycket, marknads-
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 

1. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/48/EG av 
den 18 juni 2009 om leksakers 
säkerhet, och 

2. kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/945 av 
den 12 mars 2019 om 
obemannade luftfartygssystem och 
om tredjelandsoperatörer av 
obemannade luftfartygssystem, 
när det gäller obemannade 
luftfartygssystem som utgör 
leksaker enligt lagen (2011:579) 
om leksakers säkerhet. 

Kemikalieinspektionen är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt förordning (EU) 

Kemikalieinspektionen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
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2019/1020 när det gäller 
leksakers brännbarhet och 
kemiska egenskaper. 

förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i direktiv 
2009/48/EG när det gäller 
produkternas brännbarhet och 
kemiska egenskaper. 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 när det gäller 
leksakers elektriska egenskaper 
utom strålning. 

Elsäkerhetsverket är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i direktiv 
2009/48/EG när det gäller 
produkternas elektriska egen-
skaper utom strålning. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2011:579) om leksakers säkerhet. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.28 Förslag till förordning om ändring i 
skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § skatteförfarandeförordningen 
(2011:1261) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
2 § 

Ett kassaregister som enligt 
39 kap. 8 § andra stycket skatte-
förfarandelagen (2011:1244) ska 
vara certifierat, ska certifieras av 
ett organ som är ackrediterat för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

Ett kassaregister som enligt 
39 kap. 8 § andra stycket skatte-
förfarandelagen (2011:1244) ska 
vara certifierat, ska certifieras av 
ett organ som är ackrediterat för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. 

Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land 
utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal med om 
ömsesidigt erkännande. 

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.29 Förslag till förordning om ändring i 
taxitrafikförordningen (2012:238) 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § taxitrafikförordningen 
(2012:238) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
3 § 

Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen 
eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid 
besiktningen ska en kontrollrapport upprättas. 

Godkännande av besikt-
ningsorgan ska ske genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/931 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

Godkännande av besikt-
ningsorgan ska ske genom 
ackreditering enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/931 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.30 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning 

Härigenom föreskrivs att 17 och 34 §§ förordningen (2012:861) om 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 
Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att 

utrustningen uppfyller kraven, ska tillverkaren förse den färdiga 
utrustningen med CE-märkning innan den släpps ut på marknaden. 

Bestämmelser om CE-
märkning finns i lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll samt i artikel 30 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93. 

Bestämmelser om CE-
märkning finns i lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll samt i artikel 30 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93. 
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34 §1 
Bestämmelser om tillsyn 

finns i 26 kap. miljöbalken, 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) och artiklarna 15–29 i 
förordning (EG) nr 765/2008. 

Bestämmelser om tillsyn 
finns i 26 kap. miljöbalken, 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) och Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna 
förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31–34 §§ miljötillsyns-
förordningen. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.31 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2012:970) om certifiering av vissa tjänster på 
energiområdet 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2012:970) om 
certifiering av vissa tjänster på energiområdet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
En certifiering enligt denna 

förordning ska göras av någon 
som är ackrediterad för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, i den 
ursprungliga lydelsen, samt 
enligt lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. Ackrediteringen ska 
omfatta alla de system som anges 
i 1 §. 

En certifiering enligt denna 
förordning ska göras av någon 
som är ackrediterad för 
uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, i 
den ursprungliga lydelsen, samt 
enligt lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. Ackrediteringen ska 
omfatta alla de system som anges 
i 1 §. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.32 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2013:850) om EU-miljömärket 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2013:850) om EU-
miljömärket ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som 
prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren 
för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning 
och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10). 

Konsumentverket är mark-
nadskontrollmyndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011 
för produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 66/2010. 

Konsumentverket är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011 
över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
förordning (EG) nr 66/2010. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2013:849) om EU-miljömärket. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.33 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2014:347) om energikartläggning i stora 
företag 

Härigenom föreskrivs att 4 § förordningen (2014:347) om energi-
kartläggning i stora företag ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 
De miljöledningssystem och 

energiledningssystem som avses 
i 4 § lagen (2014:266) om 
energikartläggning i stora 
företag och den person som 
avses i 5 § samma lag ska ha 
certifierats av någon som är 
ackrediterad för uppgiften i 
enlighet med Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 samt lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

De miljöledningssystem och 
energiledningssystem som avses 
i 4 § lagen (2014:266) om 
energikartläggning i stora 
företag och den person som 
avses i 5 § samma lag ska ha 
certifierats av någon som är 
ackrediterad för uppgiften i 
enlighet med Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
samt lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. 

En certifiering enligt första stycket ska vara tidsbegränsad. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.34 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2014:520) med instruktion för Statens 
energimyndighet  

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2014:520) med 
instruktion för Statens energimyndighet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §1 
Statens energimyndighet ska 

1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram 
underlag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor och göra de 
beräkningar som medlemsstaterna är skyldiga att göra enligt 
artiklarna 7 och 23–27 och enligt bilagorna till samma direktiv, 

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för 
att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av 
förordning (EU) nr 994/2010, 

3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år 
redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska 
infrastrukturer inom undersektorerna olja och gas enligt rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, 
och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och 
bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, 

4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp 
insatserna inom ramen för Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en 
ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 
2010/30/EU och inom ramen för genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på 
ekodesign för energirelaterade produkter, 

 
1 Senaste lydelse 2021:740. 
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5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet 
om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i 
Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för 
krisåtgärder som följer av avtalet, 

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 
2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för 
medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller 
petroleumprodukter, 

7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs, 

8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 
2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster 
och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG, 

9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för 
energitjänster och energieffektiva produkter samt uppmärksamma 
behov av åtgärder för att undanröja hinder som hämmar 
utvecklingen på dessa marknader i enlighet med vad som anges i 
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av 
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 
2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 
2004/8/EG och 2006/32/EG, 

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i 
enlighet med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av 
artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU, 

11. se till att informationen om tillgängliga energi-
effektivitetsmekanismer och de finansiella och rättsliga ramarna 
tydligt redovisas och sprids till alla berörda marknadsaktörer i 
enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/27/EU, 

12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och 
andra finansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av 
åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i enlighet med vad som 
anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU, 

13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland 
lokala och regionala myndigheter, främja initiativ för att informera, 
medvetandegöra och utbilda medborgarna om fördelarna med och 
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de praktiska detaljerna kring åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, 

14. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara 
medlem i Association of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning, 

15. vara marknadskontroll-
myndighet enligt lagen 
(2018:550) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s energi-
märkningsförordning och lagen 
(2018:551) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s däck-
märkningsförordning, 

15. vara marknadskontroll-
myndighet och utöva 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i  

a) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2017/1369 av den 4 juli 2017 om 
fastställande av en ram för 
energimärkning och om 
upphävande av direktiv 
2010/30/EU, 

b) direktiv 92/42/EEG av den 
21 maj 1992 om effektivitetskrav 
för nya värmepannor som eldas 
med flytande eller gasformigt 
bränsle, och 

c) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/740 
av den 25 maj 2020 om märkning 
av däck med avseende på 
drivmedelseffektivitet och andra 
parametrar, om ändring av 
förordning (EU) 2017/1369 samt 
om upphävande av förordning 
(EG) nr 1222/2009, 
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16. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap 
inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG, 

17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 
a) särskilt samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att 

säkerställa att riskberedskapsplaner utarbetas effektivt och 
genomförs korrekt samt att underlätta förebyggande och 
utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana, och 

b) beakta de underlag som 
Affärsverket svenska kraftnät tar 
fram enligt förordningen, 

b) beakta de underlag som 
Affärsverket svenska kraftnät tar 
fram enligt förordningen, och 

18. vara marknadskontroll-
myndighet enligt rådets direktiv 
92/42/EEG av den 21 maj 1992 
om effektivitetskrav för nya 
värmepannor som eldas med 
flytande eller gasformigt bränsle, 
och 

 

19. vara nationellt centrum 
för frågor om infångning och 
lagring av koldioxid. 

18. vara nationellt centrum 
för frågor om infångning och 
lagring av koldioxid. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2018:550) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s energi-
märkningsförordning, plan- och 
bygglagen (2010:900) respektive 
lagen (2018:551) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s däckmärkningsförordning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.35 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2014:535) om marknadskontroll av 
textilprodukter 

Härigenom föreskrivs att 1 § förordningen (2014:535) om 
marknadskontroll av textilprodukter ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 
Konsumentverket utövar 

marknadskontroll enligt 
förordning (EU) nr 1007/2011 
av den 27 september 2011 om 
benämningar på textilfibrer och 
därtill hörande etikettering och 
märkning av fibersamman-
sättningen i textilprodukter och 
om upphävande av rådets 
direktiv 73/44/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/73/EG och 
2008/121/EG och enligt lagen 
(2014:534) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s textil-
märkningsförordning. 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
förordning (EU) nr 1007/2011 
av den 27 september 2011 om 
benämningar på textilfibrer och 
därtill hörande etikettering och 
märkning av fibersamman-
sättningen i textilprodukter och 
om upphävande av rådets 
direktiv 73/44/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/73/EG och 
2008/121/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
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enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2014:534) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s textil-
märkningsförordning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.36 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2014:864) om frivillig miljöledning och 
miljörevision 

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2014:864) om frivillig 
miljöledning och miljörevision ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 
Miljökontrollanter ska i 

enlighet med artikel 28 i 
förordning (EG) nr 1221/2009, i 
den ursprungliga lydelsen, vara 
ackrediterade för uppgiften av 
Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, i den 
ursprungliga lydelsen, och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. 

Miljökontrollanter ska i 
enlighet med artikel 28 i 
förordning (EG) nr 1221/2009, i 
den ursprungliga lydelsen, vara 
ackrediterade för uppgiften av 
Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, i 
den ursprungliga lydelsen, och 
lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.37 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 

dels att 2 och 3 §§ och bilagan ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, och närmast före 

paragrafen en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 
I denna förordning betyder 
marknadskontroll: den verk-

samhet som en statlig myndighet 
eller en kommun bedriver och de 
åtgärder som den vidtar för att se 
till att en vara som tillhandahålls 
på marknaden uppfyller gällande 
krav, 

marknadskontroll: den verk-
samhet som en statlig myndighet 
bedriver och de åtgärder som 
den vidtar för att se till att en 
vara som tillhandahålls på 
marknaden uppfyller gällande 
krav, 

marknadskontrollmyndighet: 
en statlig myndighet eller en 
kommun som ansvarar för att 
utföra marknadskontroll, och 

marknadskontrollmyndighet: 
en statlig myndighet som 
ansvarar för att utföra 
marknadskontroll, och 

samordnande myndighet: en statlig marknadskontrollmyndighet 
som enligt andra författningar har det centrala ansvaret för 
vägledning eller samordning inom ett visst sakområde. 
 

3 § 
Statliga marknadskontroll-

myndigheter ska årligen utarbeta 
och genomföra program för 
marknadskontroll och följa upp 
tidigare års program. 
Myndigheterna ska ge in dessa 

Marknadskontrollmyndigheter 
ska årligen utarbeta och 
genomföra program för 
marknadskontroll och följa upp 
tidigare års program. 
Myndigheterna ska ge in dessa 
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till Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll. 

till Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll. 

Kommunala marknads-
kontrollmyndigheter ska bistå 
samordnande myndigheter med 
underlag för program enligt 
första stycket. 

Kommuner som bedriver 
verksamhet för att kontrollera 
varor ska bistå samordnande 
myndigheter med underlag för 
program enligt första stycket. 

 
 Uppgiftsskyldighet 
 13 a § 

Marknadskontrollmyndigheter 
ska lämna de uppgifter till 
varandra som behövs för att de ska 
kunna utföra sin marknads-
kontroll enligt förordning (EU) 
2019/1020. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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Nuvarande lydelse 
Bilaga 

 
Förteckning över statliga myndigheter som ingår i marknads-
kontrollrådet 

 
Arbetsmiljöverket 
Boverket 
Elsäkerhetsverket 
Folkhälsomyndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kemikalieinspektionen 
Kommerskollegium 
Konsumentverket 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Naturvårdsverket 
Post- och telestyrelsen 
Socialstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Transportstyrelsen 
Tullverket 
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Föreslagen lydelse 
Bilaga1 

 
Förteckning över statliga myndigheter som ingår i marknads-
kontrollrådet 
 
Arbetsmiljöverket 
Boverket 
Elsäkerhetsverket 
Folkhälsomyndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kemikalieinspektionen 
Kommerskollegium 
Konsumentverket 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Naturvårdsverket 
Post- och telestyrelsen 
Statens energimyndighet 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Transportstyrelsen 
Tullverket

 
1 Senaste lydelse 2021:694. 
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1.38 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar 

Härigenom föreskrivs att 12 och 15 §§ förordningen (2016:98) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 §1 
Transportstyrelsen utövar 

marknadskontroll enligt lagen 
(2016:96) om fritidsbåtar och 
vattenskotrar och ska vara 
marknadskontrollmyndighet 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 för produkter som 
omfattas av lagen om fritidsbåtar 
och vattenskotrar. 

Transportstyrelsen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 
över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/53/EU av den 
20 november 2013 om fritidsbåtar 
och vattenskotrar och om 
upphävande av direktiv 
94/25/EG. 

Bestämmelser om information och samarbete mellan 
myndigheter om marknadskontroll finns i förordningen 
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn.  

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2016:96) om fritidsbåtar och 
vattenskotrar. 

 
15 § 

Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter om avgifter 

Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter om avgifter 

 
1 Senaste lydelse 2021:695. 
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enligt 29 § lagen (2016:96) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar 
och föreskrifter om avgifter för 
utfärdande av tillverkarkod och 
identifikationskod för anmälda 
organ enligt 14 §. Sådana avgifter 
får tas ut av de aktörer som 
ansvarar för att produkten 
uppfyller föreskrivna krav när 
produkten tillhandahålls eller 
släpps ut på marknaden eller när 
den tas i bruk. Avgifterna får 
bestämmas upp till full 
kostnadstäckning. 

enligt 29 § lagen (2016:96) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar 
och för marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020  
samt föreskrifter om avgifter för 
utfärdande av tillverkarkod och 
identifikationskod för anmälda 
organ enligt 14 §. Sådana avgifter 
får tas ut av de aktörer som 
ansvarar för att produkten 
uppfyller föreskrivna krav när 
produkten tillhandahålls eller 
släpps ut på marknaden eller när 
den tas i bruk. Avgifterna får 
bestämmas upp till full 
kostnadstäckning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.39 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:187) om ekodesign 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:187) om 
ekodesign 

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Tillsyns- och 
marknadskontrollmyndighet”, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 3 a § 

Statens energimyndighet är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/125/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande 
av en ram för att fastställa krav på 
ekodesign för energirelaterade 
produkter. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2008:112) om ekodesign. 
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Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.40 Förslag till förordning om ändring i 
tullförordningen (2016:287) 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
1 §1 

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar 
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 

av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen 
och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,  

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 
av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1383/2003,  

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av 
den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i 
eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1889/2005,  

– Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 
om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, och 

– Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011, och 

– tullagen (2016:253).  
Uttryck som används i denna 

förordning har samma betydelse 
som i förordning (EU) 
nr 952/2013, förordning (EU) 

Uttryck som används i denna 
förordning har samma betydelse 
som i förordning (EU) nr 
952/2013, förordning (EU) nr 

 
1 Senaste lydelse 2021:754. 



              

119 

nr 608/2013, förordning (EU) 
2018/1672, förordning (EG) 
nr 765/2008 och tullagen. 

608/2013, förordning (EU) 
2018/1672 och tullagen. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.41 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:363) om elektromagnetisk kompabilitet 

Härigenom föreskrivs att 13 § förordningen (2016:363) om 
elektromagnetisk kompabilitet ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 §1 
Elsäkerhetsverket är 

marknadskontrollmyndighet 
när det gäller apparater enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011. 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/30/EU av den 
26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om elektro-
magnetisk kompatibilitet. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(1992:1512) om elektromagnetisk 
kompatibilitet. 

 
1 Senaste lydelse 2021:697. 
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Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.42 Förslag till förordning om ändring i 
radioutrustningsförordningen (2016:394) 

Härigenom föreskrivs att 9 § radioutrustningsförordningen 
(2016:394) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §1 
Post- och telestyrelsen 

utövar marknadskontroll enligt 
radioutrustningslagen (2016:392) 
och är marknadskontroll-
myndighet enligt förordning 
(EU) 2019/1020 i fråga om 
radioutrustning som omfattas av 
radioutrustningslagen, med 
undantag för radioutrustnings 
egenskaper när det gäller 
elsäkerhet. 

Post- och telestyrelsen är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 
över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/53/EU av den 
16 april 2014 om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på 
marknaden av radioutrustning 
och om upphävande av direktiv 
1999/5/EG, med undantag för 
produkternas egenskaper när det 
gäller elsäkerhet. 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt radioutrustningslagen och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 i 
fråga om radioutrustnings 
egenskaper när det gäller 
elsäkerhet. 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet 
och utövar marknadskontroll 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
direktiv 2014/53/EU i fråga om 
produkternas egenskaper när det 
gäller elsäkerhet. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 

 
1 Senaste lydelse 2021:698. 
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befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i radio-
utrustningslagen (2016:392). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.43 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:623) om redovisningscentraler och 
beställningscentraler för taxitrafik 

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2016:623) om 
redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §1 
Den tekniska utrustning som 

används i redovisningscentralens 
eller beställningscentralens 
verksamhet ska vara certifierad 
av ett organ som är ackrediterat 
för uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, i den 
ursprungliga lydelsen, och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll, eller av ett 
certifieringsorgan som 
ackrediterats i motsvarande 
ordning i något annat land inom 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

Den tekniska utrustning som 
används i redovisningscentralens 
eller beställningscentralens 
verksamhet ska vara certifierad 
av ett organ som är ackrediterat 
för uppgiften enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93, i 
den ursprungliga lydelsen, och 
lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll, eller av ett 
certifieringsorgan som 
ackrediterats i motsvarande 
ordning i något annat land inom 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

Vid certifiering av sådan teknisk utrustning tillämpas de 
föreskrifter om teknisk utrustning som har meddelats av 
Transportstyrelsen med stöd av denna förordning. 

 
1 Senaste lydelse 2019:197. 
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Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.44 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:770) om marin utrustning 

Härigenom föreskrivs att 3 och 17 §§ förordningen (2016:770) om 
marin utrustning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §1 
Transportstyrelsen utövar 

marknadskontroll och övrig 
tillsyn enligt lagen (2016:768) 
om marin utrustning och är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 i fråga om marin 
utrustning. 

Transportstyrelsen  
1. utövar tillsyn enligt lagen 

(2016:768) om marin utrustning, 
och  

2. är marknadskontroll-
myndighet och utövar 
marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/90/EU 
av den 23 juli 2014 om marin 
utrustning och om upphävande av 
rådets direktiv 96/98/EG. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen om marin 
utrustning. 

 
17 § 

Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter om avgifter 
enligt 22 § lagen (2016:768) om 
marin utrustning. Avgifterna får 

Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter om avgifter 
enligt 22 § lagen (2016:768) om 
marin utrustning och för mark-
nadskontroll enligt förordning 

 
1 Senaste lydelse 2021:699. 
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bestämmas upp till full 
kostnadstäckning. 

(EU) 2019/1020. Avgifterna får 
bestämmas upp till full 
kostnadstäckning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.45 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2016:1128) om fluorerande växthusgaser 

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2016:1128) om fluor-
erande växthusgaser ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 
I denna förordning avses med ackrediterat certifieringsorgan en 

fysisk eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i 
Internationella standardiseringsorganisationens och Internationella 
elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av 
överensstämmelse med allmänna krav på organ som certifierar 
personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003) 

1. är ackrediterad enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknads-
kontroll i samband med 
saluföring av produkter och 
upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 och lagen 
(2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll, eller 

1. är ackrediterad enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93 
och lagen (2011:791) om 
ackreditering och teknisk 
kontroll, eller 

2. i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet är ett 
certifieringsorgan som 

a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller 
kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och 
Internationella elektrotekniska kommissionens standard för 
bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på 
ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av 
överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller 

b) på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i 
fråga om oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de 



              

129 

uppgifter som personen ska fullgöra avser sådant som krävs för att 
första gången släppa ut en produkt på marknaden. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.46 Förslag till förordning om ändring i 
elsäkerhetsförordningen (2017:218) 

Härigenom föreskrivs att 40 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
40 §1 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet 
enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 
2019/1020 av den 20 juni 2019 
om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 när det gäller 
elektrisk utrustning som omfattas 
av 

Elsäkerhetsverket är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter 
och om ändring av direktiv 
2004/42/EG och förordningarna 
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011 över att elektrisk 
utrustning överensstämmer med 
kraven i  

1. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/34/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
utrustning och säkerhetssystem 
som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar, i 
den ursprungliga lydelsen, och 

1. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/34/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om 
utrustning och skyddssystem som 
är avsedda för användning i 
potentiellt explosiva atmosfärer, 
och 

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/35/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-

2. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/35/EU av 
den 26 februari 2014 om 
harmonisering av medlems-

 
1 Senaste lydelse 2021:700. 
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staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av elektrisk utrustning, i den 
ursprungliga lydelsen. 

staternas lagstiftning om 
tillhandahållande på marknaden 
av elektrisk utrustning. 

 Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i elsäkerhetslagen  
(2016:732). 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 
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1.47 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2018:127) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om personlig 
skyddsutrustning 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2018:127) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig 
skyddsutrustning  

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Konsumentverket utövar 

marknadskontroll enligt lagen 
(2018:125) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning 
om personlig skyddsutrustning när 
det gäller personlig skydds-
utrustning som är avsedd för 
privat bruk, eller som kan antas 
komma att användas för privat 
bruk i inte obetydlig omfattning. 

Konsumentverket är 
marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2016/425 av 
den 9 mars 2016 om personlig 
skyddsutrustning och om 
upphävande av rådets direktiv 
89/686/EEG när det gäller 
produkter som är avsedda för 
privat bruk, eller som kan antas 



              

133 

komma att användas för privat 
bruk i inte obetydlig omfattning. 

 
3 § 

Arbetsmiljöverket utövar 
marknadskontroll enligt lagen 
(2018:125) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning 
om personlig skyddsutrustning när 
det gäller personlig skydds-
utrustning som är avsedd för 
yrkesmässig användning, eller 
som kan antas komma att 
användas yrkesmässigt. 

Arbetsmiljöverket är mark-
nadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i förordning (EU) 
nr 2016/425 när det gäller 
produkter som är avsedda för 
yrkesmässig användning, eller 
som kan antas komma att 
användas yrkesmässigt.  

 

 3 a § 
Bestämmelser om en 

marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2018:125) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning 
om personlig skyddsutrustning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.48 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2018:1179) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om 
gasanordningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2018:1179) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
gasanordningar 

dels att 4 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2, 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap ska utöva 
marknadskontroll enligt EU:s 
förordning om gasanordningar 
och lagen (2018:1178) med 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om 
gasanordningar i den 
utsträckning inte något annat 
följer av 3 eller 4 §. 

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap 

1. ska utöva marknads-
kontroll enligt lagen 
(2018:1178) med 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om 
gasanordningar, och 

2. är marknadskontroll-
myndighet och utövar 
marknadskontroll enligt Europa-
parlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och överens-
stämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) 
nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 över att produkter 
överensstämmer med kraven i 
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EU:s förordning om gas-
anordningar. 

 Första stycket gäller i den 
utsträckning något annat inte 
följer av 3 §. 

 
3 § 

Elsäkerhetsverket ska utöva 
marknadskontroll enligt EU:s 
förordning om gasanordningar 
och lagen (2018:1178) med 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om 
gasanordningar när det gäller 
gasrelaterade risker som orsakas 
av faror av elektriskt eller 
elektromagnetiskt ursprung. 

Elsäkerhetsverket 
1. ska utöva 

marknadskontroll enligt lagen 
(2018:1178) med 
kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om 
gasanordningar, och  

2. är marknads-
kontrollmyndighet och utövar 
marknadskontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020 över 
att produkter överensstämmer 
med kraven i EU:s förordning om 
gasanordningar. 

Ansvaret för marknadskontroll 
omfattar gasrelaterade risker som 
orsakas av faror av elektriskt 
eller elektromagnetiskt 
ursprung.  

 
 4 § 

Bestämmelser om en 
marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
2019/1020 finns i lagen 
(2018:1178) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning 
om gasanordningar. 
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8 § 
Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna de uppgifter till 

varandra som behövs för att de ska kunna utföra sin 
marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar, 
lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar och denna förordning. 

Elsäkerhetsverket och 
Livsmedelsverket ska lämna de 
uppgifter till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
som denna myndighet behöver 
för att utföra sin samordnande 
funktion. 

Elsäkerhetsverket ska lämna 
de uppgifter till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
som denna myndighet behöver 
för att utföra sin samordnande 
funktion. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 



              

137 

1.49 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2019:223) om tobak och liknande produkter 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2019:223) om tobak 
och liknande produkter ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 2 och 
3 §§, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
 2 §  

När en kommun utövar tillsyn 
enligt 7 kap. 3 § 1 och 2 lagen om 
tobak och liknande produkter ska 
den ha det ansvar som en 
marknadskontrollmyndighet har 
enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–
11.7 och 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 
och 19 i förordning (EU) 
2019/1020. 

 

 3 § 
En kommun ska rådgöra med 

Folkhälsomyndigheten innan en 
åtgärd vidtas enligt 
artiklarna 16.5 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020. 

När kommunen har vidtagit 
åtgärder enligt artikel 16 eller 19 i 
förordning (EU) 2019/1020 ska 
den snarast möjligt informera 
Transportstyrelsen om åtgärden. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022. 



              

138 

1.50 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2021:631) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om medicintekniska 
produkter 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:631) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
medicintekniska produkter  

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 6 §, av följande 
lydelse, 

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska 
införas en ny punkt, 13, av följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 kap. 

 6 § 
Läkemedelsverket är 

marknadskontrollmyndighet och 
utövar marknadskontroll enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av 
direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011 
över att produkter överens-
stämmer med kraven i 

1. förordning (EU) 2017/745, 
och 

2. förordning (EU) 2017/746. 
 Bestämmelser om en 

marknadskontrollmyndighets 
befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt förordning (EU) 
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2019/1020 finns i lagen 
(2021:600) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
förordningar om medicintekniska 
produkter. 

 

13. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 6 § tillämpas även vid 
marknadskontroll av medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som omfattas av punkt 3, 4 b, 4 d och 6. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2022.
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1.51 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2021:1012) om ändring i förordningen 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 8 i § förordningen (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i stället för 
lydelsen enligt förordningen (2021:1012) om ändring i den 
förordningen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
8 i §1 

En producent enligt för-
ordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpack-
ningar som tillhandahåller en 
förpackning på den svenska 
marknaden ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyns-
verksamhet. 

En producent enligt för-
ordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpack-
ningar som tillhandahåller en 
förpackning på den svenska 
marknaden ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsyn enligt 
miljöbalken eller kontroll enligt 
förordning (EU) 2019/1020. 

                      

 
1 Senaste lydelse 2018:1464. 
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2 Promemorians bakgrund 

2.1 EU:s marknadskontrollförordning och EU:s 
kontrollförordning – hittillsvarande arbete för att 
komplettera förordningarna i svensk rätt 

Den 20 juni 2019 beslutade Europaparlamentet och rådet förordning 
(EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för 
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EU:s 
marknadskontrollförordning). Förordningen trädde i kraft den 
15 juli 2019 och tillämpas i sin helhet från och med den 16 juli 2021.  

Regeringen beslutade den 13 juni 2019 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att utreda och lämna förslag på kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadskontrollförordning. Utredningen, 
som tog namnet 2019 års marknadskontrollutredning 
(UD 2019:01), överlämnade den 31 augusti 2020 betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49). 
Betänkandet har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i 
Utrikesdepartementet (UD2020/11744) och är publicerade på 
regeringens webbplats.  

Vissa av förslagen från 2019 års marknadskontrollutredning har 
därefter behandlats vidare och lett till lagstiftning, se propositionen 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (prop. 
2020/21:189). Den nya lagstiftningen innebär att det i nio 
produktlagar har införts bestämmelser som innebär att en 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om åtgärder 
enligt artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning.  

Vissa av betänkandets förordningsförslag har kompletterats 
genom Utrikesdepartementets promemoria Kompletterande 
promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknads-
kontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar 
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(UD2021/04158), härefter benämnd Den första kompletterande 
promemorian.  

Utrikesdepartementet har remitterat ett utkast till en 
lagrådsremiss, Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 
– del 2 (UD2021/17423), som behandlar resterande delar av 
lagförslagen i betänkandet, härefter benämnt utkastet till 
lagrådsremiss. I utkastet till lagrådsremiss föreslås nya bestämmelser 
om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar 
bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även 
ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i flera 
lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s 
marknadskontrollförordning i svensk rätt. Bestämmelserna innebär 
framför allt att marknadskontrollmyndigheterna får utökade 
befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på 
EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel säkerhets-
krav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022 och sista dag att 
besvara remissen är den 1 mars 2022.  

Den 1 augusti 2020 trädde nya och ändrade bestämmelser i miljö-
balken i kraft, se propositionen Förbättrad tillsyn på miljöområdet 
(prop. 2019/20:137). De nya och ändrade bestämmelserna i balken 
innebär bland annat att miljöbalken anpassas till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar 
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets 
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG 
(förordningen om offentlig kontroll), härefter benämnd EU:s 
kontrollförordning. 
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2.2 Förslagen i denna promemoria 

Denna promemoria kompletterar förordningsförslagen i såväl 
betänkandet som Den första kompletterande promemorian i fråga 
om marknadskontrollansvar för vissa myndigheter. I denna 
promemoria föreslås även vissa följdändringar på förordningsnivå 
med anledning av lagförslagen i utkastet till lagrådsremiss, såsom 
bestämmelser om länsstyrelsernas och kommunernas uppgifter och 
ansvar vid marknadskontroll och bestämmelser om sekretess på 
området för marknadskontroll. Dessutom föreslås vissa 
förordningsändringar för att ta om hand synpunkter som inkommit 
under remissbehandlingen av betänkandet. 

På miljöområdet finns det efter anpassningarna till EU:s 
marknadskontrollförordning och EU:s kontrollförordning numera 
tre slag av tillsyn – tillsyn som grundas direkt på miljöbalkens 
bestämmelser, tillsyn i form av kontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning och tillsyn i form av kontroll enligt EU:s 
kontrollförordning. Flera av de myndigheter som har ansvar för 
tillsyn på miljöområdet, såsom Kemikalieinspektionen, Naturvårds-
verket och kommunerna, utför tillsyn av alla tre slag. I denna 
promemoria föreslås att nya bestämmelser om kontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning tas in i miljötillsynsförordningen 
(2011:13). För tillämpningens skull är det nödvändigt att i det 
sammanhanget också anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s 
kontrollförordning och de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft 
den 1 augusti 2020. Promemorian innehåller därför även sådana 
förslag. 
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3 Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning 

Sedan år 2010 har marknadskontroll reglerats på en sektors-
övergripande nivå genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och 
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. De artiklar, 15–29, som 
reglerat marknadskontrollen har upphävts genom EU:s marknads-
kontrollförordning, som tillämpas fullt ut från och med den 16 juli 
2021. Förordning (EG) nr 765/2008 innehåller även bestämmelser 
om ackreditering och CE-märkning. Dessa bestämmelser gäller även 
fortsättningsvis.  

Syftet med de gemensamma reglerna om marknadskontroll i 
EU:s marknadskontrollförordning är att se till att kontrollen bedrivs 
på ett likvärdigt sätt i samtliga medlemsstater och för samtliga 
reglerade produktområden. Genom att stärka marknadskontrollen 
av de produkter som omfattas av reglerna förbättras funktionssättet 
hos EU:s inre marknad. Förordningen innehåller bestämmelser om 
bland annat marknadskontrollmyndigheternas befogenheter, 
sanktioner, samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter i olika 
medlemsstater och kontroll av produkter som förs in på 
unionsmarknaden.  

Enligt artikel 2.1 omfattar tillämpningsområdet för EU:s 
marknadskontrollförordning den harmoniserade unionslagstiftning 
som utgörs av de 70 EU-rättsakter som förtecknas i bilaga I till 
förordningen. Av artikel 10.2 följer att varje medlemsstat ska utse en 
eller flera marknadskontrollmyndigheter i sina territorier. 
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om sina marknadskontrollmyndigheter och 
behörighetsområdena för var och en av dessa myndigheter. Det 
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åligger sålunda Sverige att utse marknadskontrollmyndigheter för 
dessa 70 EU-rättsakter.  

3.1 Viss omfördelning av det nuvarande ansvaret för 
marknadskontrollen 

Promemorians förslag: De myndigheter som i dag ansvarar för 
marknadskontroll inom sina respektive sektorer ska, med vissa 
undantag, fortsätta att ha det ansvaret och utses till 
marknadskontrollmyndigheter enligt artikel 10.2 i EU:s 
marknadskontrollförordning. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska överta 
Livsmedelsverkets ansvar för marknadskontrollen av produkter 
som omfattas av förordning (EU) 2016/426 om anordningar för 
förbränning av gasformiga bränslen. 

Kemikalieinspektionen ska överta Statens jordbruksverks 
ansvar för marknadskontrollen av produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel. 

Kemikalieinspektionen ska överta Livsmedelsverkets ansvar 
för marknadskontrollen av produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och direktiv 
2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 

 
Utredningens förslag överensstämmer med promemorians.  
Remissinstanserna: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

och Livsmedelsverket tillstyrker eller har inget att invända mot 
utredningens förslag att ge Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ansvar för den marknadskontroll som Livsmedelsverket i 
dag har för produkter som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om 
anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om 
upphävande av direktiv 2009/142/EG. 

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget 
att marknadskontrollansvaret för produkter som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av 
den 13 oktober 2003 om gödselmedel flyttas från Jordbruksverket 
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till Kemikalieinspektionen. Svensk Torv anser att Jordbruksverket 
fortsatt ska vara marknadskontrollmyndighet för förordning (EG) 
nr 2003/2003 då verket har en naturlig koppling till de gröna 
näringarna som torvbruket är en del av och därmed en djupare 
kunskap om produktkategorierna.  

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget att ge Kemikalieinspektionen ansvar 
för den marknadskontroll som Livsmedelsverket i dag har för 
produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1907/2006 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 
2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk 
och elektronisk utrustning. 

Skälen för promemorians förslag: I enlighet med utredningens 
förslag ska utgångspunkten vara att den myndighet som i dag 
ansvarar för marknadskontrollen också ska utses till marknads-
kontrollmyndighet enligt artikel 10.2 i EU:s marknadskontroll-
förordning. I vissa fall finns det dock skäl att förändra fördelningen 
av marknadskontrollansvaret. 

Livsmedelsverket har i dag ansvar för marknadskontrollen av 
produkter som omfattas av förordning (EU) 2016/426 när det gäller 
material och delar som används vid tillverkningen av en anordning 
och som kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten (se 
4 § förordningen [2018:1179] med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om gasanordningar). Ansvaret för marknads-
kontrollen av produkter som omfattas av förordning (EU) 2016/426 
delas i dag mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket. I syfte att effektivisera 
marknadskontrollen bör, som utredningen föreslår, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap överta Livsmedelsverkets ansvar i 
denna del.  

Jordbruksverket är i dag tillsynsmyndighet när det gäller 
produkter som omfattas av förordning (EG) nr 2003/2003 (se 4 § 
lagen [1992:1684] om EG-gödselmedel). Jordbruksverket har inte 
ansvar för marknadskontrollen avseende någon av de övriga 
unionsrättsakter som listas i bilaga I till EU:s marknadskontroll-
förordning. I enlighet med utredningens förslag ska Kemikalie-
inspektionen utses till marknadskontrollmyndighet för produkter 
som omfattas av förordning (EG) nr 2003/2003. Svensk Torv anser 
visserligen att ansvaret fortsatt ska ligga på Jordbruksverket men 
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förslaget tillstyrks av såväl Jordbruksverket som Kemikalie-
inspektionen. Det saknas därmed skäl att frångå utredningens 
förslag då ändringen bedöms leda till effektiviseringar samtidigt som 
antalet myndigheter med ett marknadskontrollansvar kan minskas. 

Livsmedelsverket har i dag ansvar för marknadskontrollen av 
produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1907/2006 och 
direktiv 2011/65/EU i fråga om material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel (2 kap. 22 § 
miljötillsynsförordningen [2011:13]). I syfte att effektivisera 
marknadskontrollen bör, i enlighet med utredningens förslag, 
Kemikalieinspektionen överta Livsmedelsverkets ansvar. 

3.2 Tilldelning av ansvar för marknadskontroll 

Promemorians förslag: Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska tilldelas ansvaret för marknadskontrollen av 
produkter som omfattas av direktiv 75/324/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
beträffande aerosolbehållare även i de delar som gäller 
aerosolbehållare vars innehåll inte är brandfarligt. 

Kemikalieinspektionen ska tilldelas ansvaret för marknads-
kontrollen av produkter som omfattas av direktiv 2000/53/EG 
om uttjänta fordon. 

Konsumentverket ska tilldelas ansvaret för marknads-
kontrollen av produkter som omfattas av förordning (EU) 
2019/945 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelands-
operatörer av obemannade luftfartygssystem, när det gäller 
luftfartygssystem som utgör leksaker enligt lagen om leksakers 
säkerhet. 

Läkemedelsverket ska tilldelas ansvaret för marknads-
kontrollen av produkter som omfattas av post 75 i bilaga XVII 
till förordning (EG) nr 1907/2006. 

Promemorians bedömning: Det saknas skäl att tilldela 
Naturvårdsverket ansvaret för marknadskontrollen av produkter 
som omfattas av förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade 
växthusgaser och förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet när det gäller produkternas påverkan på 
yttre miljö. 
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Utredningens förslag överensstämmer delvis med prome-

morians förslag och bedömning.  
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket tilldelas ansvaret för 

marknadskontrollen av produkter som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 
18 september 2000 om uttjänta fordon. 

Utredningen föreslår inte att Konsumentverket ska ansvara för 
marknadskontroll avseende produkter som omfattas av 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 
12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om 
tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem, när det 
gäller luftfartygssystem som utgör leksaker enligt lagen (2011:579) 
om leksakers säkerhet. 

Utredningen föreslår inte att Läkemedelsverket tilldelas ansvaret 
för marknadskontrollen av produkter som omfattas av post 75 i 
bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av 
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG 
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

Remissinstanserna: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har inga synpunkter på förslaget att myndighetens ansvar för 
marknadskontroll avseende produkter som omfattas av rådets 
direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande 
aerosolbehållare utökas. 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om att enbart Naturv-
årdsverket ska vara marknadskontrollmyndighet för produkter som 
omfattas av direktiv 2000/53/EG. Naturvårdsverket anser att 
ansvaret för marknadskontrollen avseende detta direktiv bör delas 
mellan verket och Transportstyrelsen. 

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om att enbart Kemikalie-
inspektionen och Transportstyrelsen ska vara marknadskontroll-
myndigheter för produkter som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om 
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fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 
nr 842/2006 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet. Naturvårdsverket anser att även verket bör vara 
marknadskontrollmyndighet för produkter som omfattas av dessa 
förordningar när det gäller produkternas påverkan på yttre miljö.  

Skälen för promemorians förslag och bedömning: Av den 
översyn som utredningen genomfört framgår att det saknas en 
utpekad marknadskontrollmyndighet för några av unions-
rättsakterna i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. Så är 
fallet för direktiv 75/324/EEG i de delar som gäller aerosolbehållare 
vars innehåll inte är brandfarligt samt direktiv 2000/53/EG. För 
dessa rättsakter ska ansvaret för marknadskontrollen sålunda 
tilldelas en myndighet.  

Utredningens förslag att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska ansvara för marknadskontrollen av produkter som 
omfattas av direktiv 75/324/EEG också i de delar som gäller 
aerosolbehållare vars innehåll inte är brandfarligt bör genomföras. 
Att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar 
marknadskontroll över brandfarliga och explosiva varors 
egenskaper, utsläppande och tillhandahållande på marknaden följer i 
dag av 22 § 1 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
Enligt förslag i utkastet till lagrådsremiss ska denna bestämmelse tas 
bort och ansvaret för marknadskontrollen regleras på förordnings-
nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar för 
marknadskontrollen avseende brandfarliga och explosiva varor 
kommer därför, i enlighet med förslag i denna promemoria, att 
regleras i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor. Av 1 § i denna förordning framgår att tillämpningsområdet är 
begränsat till brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. Det är därmed inte möjligt att i 
denna förordning reglera ansvaret för marknadskontrollen avseende 
produkter som omfattas av direktiv 75/324/EEG i de delar som 
gäller aerosolbehållare vars innehåll inte är brandfarligt. Denna del 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar för 
marknadskontrollen av produkter som omfattas av direktiv 
75/324/EEG ska i stället framgå av miljötillsynsförordningen. 

När det gäller ansvaret för marknadskontrollen av produkter som 
omfattas av direktiv 2000/53/EG anser Naturvårdsverket att ett 



              

151 

flertal bestämmelser i detta direktiv innehåller krav på produkter och 
information om produkter i tillverknings-, marknadsförings- och 
försäljningsskedet som delvis överlappar bestämmelser i framför allt 
direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande 
av motorfordon med avseende på återanvändning, material-
återvinning och återvinning. Till skillnad mot utredningen anser 
Naturvårdsverket därför att det framstår som mer lämpligt att 
marknadskontrollansvaret för direktiv 2000/53/EG delas mellan 
Naturvårdsverket och Transportstyreslen och att Transport-
styrelsen ansvarar för kontrollen av dessa överlappande delar.  

Det följer visserligen av artikel 6.2 i direktiv 2005/64/EG att en 
medlemsstat som ett led i den preliminära bedömningen av en 
fordonstillverkare ska se till att alla material som används vid 
tillverkningen av ett fordon uppfyller kraven i artikel 4.2 a i direktiv 
2000/53/EG. Denna preliminära bedömning utförs dock av ett 
behörigt organ och inte av Transportstyrelsen. Den kontroll som ska 
utföras enligt artikel 6.2 i direktiv 2005/64/EG utgör inte heller 
marknadskontroll enligt definitionen i artikel 3.3 i EU:s marknads-
kontrollförordning då kontrollen avser tillverkaren och inte om 
produkter överensstämmer med de krav som fastställs i relevant 
harmoniserad unionslagstiftning. Ansvaret för att utöva marknads-
kontroll över produkter som omfattas av direktiv 2000/53/EG bör 
därför inte tilldelas Transportstyrelsen. Till skillnad från 
utredningen anser emellertid promemorian att ansvaret för denna 
marknadskontroll inte heller ska tilldelas Naturvårdsverket. 
Ansvaret för kontrollen av att fordon som släpps ut på marknaden 
inte innehåller bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom 
(se artikel 4 2 a i direktiv 2000/53/EG) ska, i linje med nuvarande 
uppgiftsfördelning, i stället tilldelas Kemikalieinspektionen. 

Under beredningen av detta ärende har det framkommit att 
ansvaret för marknadskontrollen av produkter som omfattas av 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 inte fördelats 
när det gäller luftfartygssystem som utgör leksaker enligt lagen 
(2011:579) om leksakers säkerhet. Den delegerade förordningen 
ingår visserligen inte i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning 
men de delegerade befogenheter som kommissionen använt vid 
antagandet av rättsakten återfinns i en unionsrättsakt som listas i 
bilaga I (se artiklarna 58 och 61 i Europaparlamentets och rådets 
förordning [EU] 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av 
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gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och 
inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och 
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar [EG] 
nr 2111/2005, [EG] nr 1008/2008, [EU] nr 996/2010, (EU) 
nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar [EG] 
nr 552/2004 och [EG] nr 216/2008 och rådets förordning [EEG] 
nr 3922/91). Det är oklart om detta innebär att medlemsstaterna, i 
enlighet med artikel 10.2 i EU:s marknadskontrollförordning, är 
skyldiga att utse marknadskontrollmyndigheter även avseende 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 samt att 
underrätta kommissionen och övriga medlemsstater. Oavsett hur 
det förhåller sig med skyldigheten enligt artikel 10.2 i EU:s 
marknadskontrollförordning är medlemsstaterna emellertid 
skyldiga att organisera och genomföra marknadskontroll av de 
produkter som släpps ut på unionsmarknaden (se artikel 35.1 i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945).  

Enligt 6 § förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter 
på den civila luftfartens område är Transportstyrelsen marknads-
kontrollmyndighet endast i fråga om luftfartygssystem som inte 
anses utgöra leksaker enligt lagen om leksakers säkerhet. Ansvaret 
för marknadskontrollen av luftfartygssystem som utgör leksaker 
enligt lagen om leksakers säkerhet ska därför fördelas. Konsument-
verket har det huvudsakliga ansvaret för marknadskontrollen av 
leksaker (se 17 § förordningen [2011:703] om leksakers säkerhet) 
och verket ska därför även tilldelas ansvaret för att kontrollera att 
leksaker uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/945.  

Blandningar som är avsedda att användas vid tatuering 
(tatueringsfärger) omfattas sedan den 5 januari 2022 av 
begränsningar enligt post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) 
nr 1907/2006. Nationella produktkrav gällande sådana blandningar 
har tidigare funnits i förordningen (2012:503) om tatueringsfärger. 
Läkemedelsverket är den myndighet som har haft tillsynsansvar för 
primärleverantörers utsläppande på marknaden av tatueringsfärger. 
För att Läkemedelsverket skulle behålla tillsynsansvaret för 
tatueringsfärger då bestämmelser om sådana blandningar infördes i 
bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändrades 2 kap. 23 § 
miljötillsynsförordningen. Ändringarna, som trädde i kraft den 
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5 januari 2022, innebär att Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet 
för primärleverantörers utsläppande på marknaden av blandningar 
som är avsedda att användas vid tatuering enligt post 75 i bilaga XVII 
till förordning (EG) nr 1907/2006 och förordningen om tatuerings-
färger. Eftersom Läkemedelsverket är den myndighet som i dag 
ansvarar för marknadskontrollen för blandningar som är avsedda att 
användas vid tatuering ska verket utses till marknadskontroll-
myndighet för produkter som omfattas av post 75 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006. 

Naturvårdsverket anser att verket bör tilldelas ansvaret för 
marknadskontrollen av produkter som omfattas av förordning (EU) 
nr 517/2014 och förordning (EG) nr 1005/2009 när det gäller 
produkternas påverkan på yttre miljö, bland annat certifiering och 
läckagekontroller. Av remissvaret framgår dock att Naturvårds-
verket anser att Kemikalieinspektionen ska ansvara för den 
marknadskontroll som sker när f-gaser och ozonnedbrytande ämnen 
sätts på marknaden. Promemorian kan konstatera att det är vid 
produkternas tillhandahållande på marknaden som marknads-
kontrollen sker (se artikel 1.1 i EU:s marknadskontrollförordning). 
Den tillsyn som sker efter detta, exempelvis kontroll av läckor hos 
slutanvändare, utgör inte marknadskontroll. Det saknas därmed skäl 
att tilldela Naturvårdsverket ansvar för marknadskontrollen av 
produkter som omfattas av förordning (EU) nr 517/2014 och 
förordning (EG) nr 1005/2009 när det gäller produkternas påverkan 
på yttre miljö.  

3.3 Reglering av marknadskontrollmyndigheternas 
ansvarsområden  

Promemorians förslag: Bestämmelser som anger vilken 
myndighet som är marknadskontrollmyndighet, samt över vilka 
av de produkter som omfattas av den harmoniserade unions-
lagstiftningen i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning 
marknadskontrollen ska utövas, ska införas eller kompletteras i  

• förordningen om måttenheter, mätningar och mätdon  

• förordningen om behöriga myndigheter på den civila luft-
fartens område 
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• förordningen om märkning av skor 

• förordningen om marknadsföring av kristallglas 

• förordningen om avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner 

• förordningen om buller från viss utomhusutrustning 

• förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar 

• förordningen om EG-gödselmedel 

• förordningen om transport av farligt gods 

• förordningen med instruktion för Arbetsmiljöverket  

• fordonsförordningen 

• förordningen om brandfarliga och explosiva varor  

• miljötillsynsförordningen 

• plan- och byggförordningen 

• avgasreningsförordningen  

• drivmedelsförordningen  

• förordningen om leksakers säkerhet 

• förordningen om EU-miljömärket 

• förordningen med instruktion för Statens energimyndighet 

• förordningen om marknadskontroll av textilprodukter  

• förordningen om fritidsbåtar och vattenskotrar 

• förordningen om ekodesign  

• förordningen om elektromagnetisk kompabilitet  

• radioutrustningsförordningen  

• förordningen om marin utrustning 

• elsäkerhetsförordningen 

• förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om personlig skyddsutrustning  
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• förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar 

• förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska produkter. 

 
Utredningens förslag överensstämmer inte med promemorians.  
Utredningen föreslår att myndigheternas marknadskontroll-

ansvar ska framgå i en sektorsövergripande förordning i stället för i 
de sektorsspecifika förordningarna.  

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna är positiva 
till att marknadskontrollansvaret för statliga myndigheter framgår i 
en sektorsövergripande förordning.  

Skälen för promemorians förslag: Enligt artikel 10.2 i EU:s 
marknadskontrollförordning ska varje medlemsstat utse en eller 
flera marknadskontrollmyndigheter i sina territorier. Varje 
medlemsstat ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga 
medlemsstater om sina marknadskontrollmyndigheter och 
behörighetsområdena för var och en av dessa myndigheter. 
Utredningen har föreslagit att alla Sveriges marknadskontroll-
myndigheter och deras respektive ansvarsområden ska framgå i en 
sektorsövergripande förordning, vilket en majoritet av 
remissinstanserna är positiva till.  

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag som innebär att den av 
utredningen föreslagna sektorsövergripande regleringen inte 
genomförs (se s. 129–134 i utkastet till lagrådsremiss). I utkastet 
föreslås vidare att marknadskontrollmyndigheterna och deras 
respektive marknadskontrollansvar avseende produkter som 
omfattas av den harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till 
EU:s marknadskontrollförordning ska framgå av bestämmelser på 
förordningsnivå (se s. 161 i utkastet till lagrådsremiss). Ett undantag 
görs dock när det gäller produkter som omfattas Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och 
relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. 
För detta direktiv ska det framgå av lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter att Folkhälsomyndigheten är marknads-
kontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
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Bestämmelser om marknadskontrollmyndigheterna och deras 
respektive marknadskontrollansvar avseende produkter som 
omfattas av den harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till 
EU:s marknadskontrollförordning bör införas i de förordningar 
som i dag reglerar ansvaret för marknadskontroll och övrig tillsyn. 
Med hänsyn tagen till de förändringar av ansvaret som diskuteras i 
föregående avsnitt ska bestämmelser om vilken myndighet som är 
marknadskontrollmyndighet, samt över vilka av produktkraven i 
den harmoniserade unionslagstiftningen i bilaga I till EU:s 
marknadskontrollförordning marknadskontrollen ska utövas, 
införas i följande förordningar: 

• förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila 
luftfartens område 

• förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner 

• förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning 

• förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar 

• förordningen (2004:13) om EG-gödselmedel 

• förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 

• förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket  

• miljötillsynsförordningen (2011:13) 

• avgasreningsförordningen (2011:345) 

• drivmedelsförordningen (2011:346) 

• förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energi-
myndighet 

• förordningen (2014:535) om marknadskontroll av textil-
produkter 

• förordningen (2016:187) om ekodesign 

• förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om personlig skyddsutrustning 

• förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om medicintekniska produkter. 
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Efter förslag i Den första kompletterande promemorian genom-
fördes ändringar i vissa förordningar. De aktuella ändringarna 
syftade främst till att sådana bestämmelser som angav att 
marknadskontrollen skulle utövas enligt förordning (EG) 
nr 765/2008 i stället skulle hänvisa till EU:s marknadskontroll-
förordning. För att även dessa förordningar ska överensstämma med 
den ordning som fastställs i utkastet till lagrådsremiss krävs det att 
kompletterande bestämmelser införs. Det rör sig om följande 
förordningar:  

• förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och 
mätdon  

• förordningen (1995:670) om märkning av skor 

• förordningen (1996:1119) om marknadsföring av kristallglas 

• fordonsförordningen (2009:211) 

• förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor  

• plan- och byggförordningen (2011:338)  

• förordningen om leksakers säkerhet (2011:703) 

• förordningen (2013:850) om EU-miljömärket 

• förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar 

• förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompabilitet 

• radioutrustningsförordningen (2016:394) 

• förordningen (2016:770) om marin utrustning 

• elsäkerhetsförordningen (2017:218)  

• förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar (2018:1179). 

3.4 Upplysningsbestämmelser och 
hänvisningsteknik 

Promemorians förslag: I samtliga förordningar där ansvaret som 
marknadskontrollmyndighet regleras ska det införas en 
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upplysningsbestämmelse som anger att det följer av berörd lag att 
en marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om 
vissa åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

I de bestämmelser som anger att en marknadskontroll-
myndighet ska utöva marknadskontroll över att produkter 
överensstämmer med kraven i en unionsrättsakt ska hän-
visningarna till rättsakterna vara dynamiska 

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med prome-

morians.  
Utredningen föreslår att myndigheternas marknadskontroll-

ansvar ska framgå i en sektorsövergripande förordning i stället för i 
de sektorsspecifika förordningarna.  

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna är positiva 
till att marknadskontrollansvaret för statliga myndigheter framgår i 
en sektorsövergripande förordning.  

Skälen för utredningens förslag: I utkastet till lagrådsremiss 
lämnas förslag som innebär att den myndighet som utses till 
marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om vissa 
åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning. För att 
underlätta vid tillämpningen bör det framgå av de olika 
förordningarna att en marknadskontrollmyndighet har dessa 
befogenheter. I samtliga förordningar där ansvaret som marknads-
kontrollmyndighet regleras ska det därför införas en upplysnings-
bestämmelse som anger att bestämmelser om dessa befogenheter 
finns i berörd produktlag. 

Hänvisningar till unionsrättsakter kan göras antingen statiska 
eller dynamiska. En statisk hänvisning innebär att hänvisningen 
avser unionsrättsakten i en viss angiven lydelse. En dynamisk 
hänvisning innebär att hänvisningen avser unionsrättsakten i den vid 
varje tidpunkt gällande lydelsen. När det gäller hänvisningar till 
unionsrättsakter i svenska förordningar görs vanligtvis en åtskillnad 
mellan hänvisningar till EU-direktiv och hänvisningar till EU-
förordningar (se departementspromemorian Riktlinjer för 
författningsskrivning [Ds 2014:1] samt Statsrådsberedningens 
kompletterande promemoria Hänvisningar i författningstext till 
EU-rättsakter [2016-11-09]).  

I fråga om hänvisningar till EU-förordningar bör enligt rikt-
linjerna en dynamisk hänvisningsmetod användas om en 
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bestämmelse i en nationell förordning grundar sig på regeringens 
restkompetens. I de bestämmelser som anger att en marknads-
kontrollmyndighet ska utöva marknadskontroll över produkter som 
omfattas av en EU-förordning ska hänvisningarna därför vara 
dynamiska.  

Enligt riktlinjerna ska i stället en statisk hänvisningsmetod 
användas vid hänvisningar till EU-direktiv. Promemorian bedömer 
dock att denna ordning bör frångås i detta specifika fall. Skälet till 
detta är att de hänvisningar till EU-direktiv som finns i bilaga I till 
EU:s marknadskontrollförordning har materiell betydelse för EU-
förordningens tillämpningsområde. De svenska bestämmelser som 
anger att en marknadskontrollmyndighet ska utöva marknads-
kontroll över att produkter överensstämmer med kraven i dessa 
direktiv ska därmed inte ses som ett genomförande av direktiv i 
svensk rätt, utan i stället som en anpassning av svensk rätt till en EU-
förordning. I samtliga dessa bestämmelser ska hänvisningarna därför 
vara dynamiska. 

3.5 Sammanställning över marknadskontroll-
myndigheternas ansvar 

Ansvaret för att utöva marknadskontroll över att produkter 
överensstämmer med kraven i de unionsrättsakter som listas i 
bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning kommer i enlighet 
med vad som föreslås i föregående avsnitt därmed att vara fördelat 
enligt följande. Inom parentes anges SFS-numret för den författning 
där ansvaret regleras.  

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 
17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG 
(2007:913) 
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• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla 
tryckkärl (2007:913) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för 
användning i potentiellt explosiva atmosfärer, utom när det gäller 
elektrisk utrustning (2007:913) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 
15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar 
(2007:913) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av 
den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om 
upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, när det gäller 
produkter som är avsedda för yrkesmässig användning, eller som 
kan antas komma att användas yrkesmässigt (2018:127).  

Boverket 

Boverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknadskontroll-
förordning över att produkter överensstämmer med kraven i  

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av 
den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för 
saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EEG (2011:338) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar 
(2011:338) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av 
den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av 
direktiv 2000/9/EG (2011:338). 



              

161 

Elsäkerhetsverket 

Elsäkerhetsverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 
18 juni 2009 om leksakers säkerhet, när det gäller produkternas 
elektriska egenskaper utom strålning (2011:703) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (2016:363) 

• Europarlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för 
användning i potentiellt explosiva atmosfärer, när det gäller 
produkter som utgör elektrisk utrustning (2017:218) 

• Europarlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk 
utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser 
(2017:218) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 
16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om 
upphävande av direktiv 1999/5/EG i fråga om produkternas 
egenskaper, när det gäller elsäkerhet (2016:394) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av 
den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga 
bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, när det 
gäller gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller 
elektromagnetiskt ursprung (2018:1179).  
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Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten utövar marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer 
med kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 
3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation och försäljning av 
tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av 
direktiv 2001/37/EG (2018:2088).  

Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen utövar marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer 
med kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 
18 september 2000 om uttjänta fordon (2003:208) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av 
den 13 oktober 2003 om gödselmedel (2004:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av 
den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 
21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar förorsakade av användning av organiska lösnings-
medel i vissa färger och lacker samt produkter för fordons-
reparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG 
(2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med 
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undantag för produkter som omfattas av post 75 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006 (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 
18 juni 2009 om leksakers säkerhet, när det gäller produkternas 
brännbarhet och kemiska egenskaper (2011:703) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av 
den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 
med undantag för den kontroll som Transportstyrelsen ansvarar 
för när det gäller utrustning i fartyg som innehåller kontrollerade 
ämnen (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 
8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen 
i elektrisk och elektronisk utrustning (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av 
den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 
den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om 
upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, med undantag för 
den kontroll som Transportstyrelsen ansvarar för när det gäller 
utrustning i fartyg som innehåller kontrollerade ämnen (2011:13)  

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av 
den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1102/2008 (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av 
den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (2011:13).  
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Konsumentverket 

Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i  

• rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas 
(1996:1119) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 
23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar beträffande märkning av material som 
används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i 
detaljistledet (1995:670) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 
18 juni 2009 om leksakers säkerhet, i den utsträckning någon 
annan myndighet inte utpekas som ansvarig (2011:703) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av 
den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (2013:850) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av 
den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill 
hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i 
textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 
73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/73/EG och 2008/121/EG (2014:535) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av 
den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om 
upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, när det gäller 
produkter som är avsedda för privat bruk, eller som kan antas 
komma att användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning 
(2018:127) 

• kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 
12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om 
tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem, när det 
gäller luftfartygssystem som utgör leksaker enligt lagen 
(2011:579) om leksakers säkerhet (2011:703).  
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Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 
27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik (2021:631) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, när det 
gäller produkter som omfattas av post 75 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006 (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av 
den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av 
den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av 
direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och 
förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets 
direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (2021:631) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av 
den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och 
kommissionens beslut 2010/227/EU (2021:631).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar marknads-
kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning över att 
produkter överensstämmer med kraven i  
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• rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande 
aerosolbehållare (2010:1075 samt 2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 
16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om 
upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 
84/526/ EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (2006:311) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 
12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar 
(2010:1075) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning 
av explosiva varor för civilt bruk (2010:1075) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av 
den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga 
bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, i den 
utsträckning någon annan myndighet inte utpekas som ansvarig 
(2018:1179).  

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 
20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall 
(2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 
6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av 
direktiv 91/157/ EEG (2011:13) 
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• Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 
2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning (WEEE) (2011:13).  

Post- och telestyrelsen 

Post- och telestyrelsen utövar marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer 
med kraven i  

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 
16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om 
upphävande av direktiv 1999/5/EG utom radioutrustnings 
egenskaper, när det gäller elsäkerhet (2016:394). 

Statens energimyndighet 

Statens energimyndighet utövar marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer 
med kraven i  

• Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om 
effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande 
eller gasformigt bränsle (2014:520) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav 
på ekodesign för energirelaterade produkter (2016:187) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av 
den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och 
om upphävande av direktiv 2010/30/EU (2014:520) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/740 av 
den 25 maj 2020 om märkning av däck med avseende på 
drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av 
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förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1222/2009 (2014:520)74. 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar marknads-
kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning över att 
produkter överensstämmer med kraven i 

• rådets direktiv 75/107/EEG av den 19 december 1974 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som 
tjänar som mätbehållare (1993:1066) 

• rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym 
(1993:1066) 

• rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter 
och om upphävande av direktiv 71/354/EEG (1993:1066) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 
5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för 
färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av 
rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring 
av rådets direktiv 76/211/EEG (1993:1066) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 
april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och 
metrologiska kontrollmetoder (1993:1066) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-
automatiska vågar (1993:1066) 

 
74 I bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning hänvisas till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. Den förordningen upphörde att gälla 
den 1 maj 2021. Av artikel 17 i förordning (EU) 2020/740 framgår att hänvisningar till den 
upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EU) 2020/740. 
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• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mät-
instrument (1993:1066).  

Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen utövar marknadskontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning över att produkter överensstämmer med 
kraven i  

• rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten 
ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 
13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och 
om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (2011:346) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 
8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas 
utomhus (2001:1084) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 
26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på återanvändning (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 
17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i 
motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG 
(2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av 
den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon 
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon (2011:345) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av 
den 14 januari 2009 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade 
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trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om 
upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG 
(2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av 
den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna 
motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av 
den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och 
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon 
samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 
2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 
2005/55/EG och 2005/78/EG (2011:345) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av 
den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet 
hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 
dem (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av 
den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet 
och som utgör utrustning i fartyg (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av 
den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av 
jordbruks- och skogsbruksfordon (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av 
den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll 
för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 
20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om 
upphävande av direktiv 94/25/EG (2016:98) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 
23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets 
direktiv 96/98/EG (2016:770) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av 
den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om 
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upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 och som utgör 
utrustning i fartyg (2011:13) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 av 
den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om 
utbytesljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 
2007/46/EG och om upphävande av direktiv 70/157/EEG 
(2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av 
den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller 
gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av 
förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1024/ 2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och 
upphävande av direktiv 97/68/EG (1998:1709) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av 
den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över 
motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 
sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 
och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 
2007/46/EG (2009:211) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139 av 
den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på 
det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens 
byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) 
nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 
2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 
och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 
(1994:1808) 

• Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 
12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om 
tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem, i fråga 
om luftfartygssystem som inte anses utgöra leksaker enligt lagen 
(2011:579) om leksakers säkerhet (1994:1808).
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4 Produktkontroll som utförs av 
andra än marknadskontroll-
myndigheter 

4.1 Länsstyrelsernas och kommunernas uppgifter vid 
produktkontroll inom miljöbalkens tillämpnings-
område 

Promemorians förslag: En kommun ska, när den har ansvar för 
tillsynen enligt miljöbalken för en viss verksamhet, också utföra 
kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning av att kemiska 
produkter, varor och förpackningar uppfyller krav i fråga om 
information vid tillhandahållande på marknaden, innehålls-
förteckning, märkning och utformning av förpackningar.  

Länsstyrelsen ska när den har ansvar för tillsynen enligt 
miljöbalken för en viss verksamhet också utföra kontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning av att kemiska produkter som 
släpps ut på marknaden av andra än primärleverantörer uppfyller 
krav i fråga om information vid tillhandahållande på marknaden, 
innehållsförteckning, märkning och utformning av för-
packningar. 

Länsstyrelsen och kommunen ska inom sina ansvarsområden 
ha det ansvar som en marknadskontrollmyndighet har enligt 
artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18, 19 och 
20.1 i EU:s marknadskontrollförordning. 

Länsstyrelsen och kommunen ska rådgöra med den 
myndighet som är marknadskontrollmyndighet enligt miljö-
tillsynsförordningen innan en åtgärd vidtas enligt artiklarna 16.5 
eller 19 i EU:s marknadskontrollförordning. När länsstyrelsen 
eller en kommun har vidtagit åtgärder enligt artiklarna 16 eller 19 
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i förordningen ska den snarast möjligt informera den ansvariga 
marknadskontrollmyndigheten om åtgärden. 

Länsstyrelsen och kommunen ska årligen följa upp och 
utvärdera verksamheten och ska senast den 31 januari varje år till 
den ansvariga marknadskontrollmyndigheten redovisa 
utvärderingen. 

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med prome-

morians. Utredningen föreslår att länsstyrelsen och kommuner 
enbart ska utföra uppgifter enligt artiklarna 11.1–11.3 och 17–18 i 
EU:s marknadskontrollförordning.  

Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
anser att utredningen inte har klargjort omfattningen av 
kommunernas uppdrag. Stockholms kommun, Göteborgs kommun 
och Malmö kommun anser att ansvarsfördelningen mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och kommunerna, gräns-
dragningen av kommunernas tillsyns- respektive marknadskontroll-
uppgifter samt finansieringen av kommunernas marknadskontroll 
inte är tillräckligt utrett. Örebro kommun anser att uppdelningen 
mellan statligt och kommunalt ansvar är otydlig. 

Skälen för promemorians förslag och bedömning 

Marknadskontrollmyndigheternas övergripande ansvar för marknads-
kontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde  

I denna promemoria föreslås att de myndigheter som i dag ansvarar 
för marknadskontroll inom sina respektive sektorer, med vissa 
undantag, fortsatt ska ha det ansvaret och utses till marknads-
kontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Inom miljöbalkens tillämpningsområde innebär promemorians 
förslag att Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårds-
verket, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap utses till marknadskontrollmyndigheter. Bestämmelser 
som anger att dessa myndigheter är marknadskontrollmyndigheter, 
samt över vilka av produktkraven i den harmoniserade unions-
lagstiftningen i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning 
marknadskontrollen ska utövas, ska införas i miljötillsyns-
förordningen (2011:13).  
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I utkastet till lagrådsremiss görs bedömningen att kommunerna 
inte bör utses till marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s 
marknadskontrollförordning men att de bör utföra vissa uppgifter 
enligt förordningen. Detsamma ska, i enligt med förslag i denna 
promemoria, även gälla för länsstyrelserna. 

Som framhålls i utkastet till lagrådsremiss ska en marknads-
kontrollmyndighet säkerställa en effektiv marknadskontroll inom 
sitt ansvarsområde. Det åligger vidare en marknadskontroll-
myndighet att till exempel delta i kommissionens arbetsgrupper för 
administrativt samarbete, kommunicera med marknadskontroll-
myndigheter i andra medlemsstater genom det gemensamma 
informations- och kommunikationssystemet samt delta i gräns-
överskridande samarbete. Om Europeiska kommissionen utnyttjar 
befogenheten att besluta genomförandeakter som innehåller villkor 
för kontroller och hur ofta kontroller ska utföras åligger det 
marknadskontrollmyndigheterna att se till att kraven i genom-
förandeakten uppfylls.  

Genom att Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, 
Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap utses till marknadskontroll-
myndigheter inom miljöbalkens tillämpningsområde får dessa 
myndigheter ansvaret för att marknadskontrollen är effektiv i hela 
Sverige. Myndigheterna har också ansvaret för nödvändiga 
kontakter på unionsnivå. 

Länsstyrelsernas och kommunernas uppgifter vid produktkontroll 
inom miljöbalkens tillämpningsområde 

Enligt utkastet till lagrådsremiss bör kommunala myndigheter inte 
utses till marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknads-
kontrollförordning men myndigheterna bör fortsätta att bedriva 
kontroll av kemiska produkter och varor i samma utsträckning som 
i dag. I utkastet till lagrådsremiss görs bedömningen att 
kommunernas kontroll bör begränsas till kontroll av att kemiska 
produkter, varor och förpackningar uppfyller kraven i unions-
lagstiftningen i fråga om märkning, information och sådan 
förekomst av förbjudna beståndsdelar som kan konstateras utifrån 
redovisat produktinnehåll. Vidare anges att det i miljötillsyns-
förordningen bör klargöras att kommunerna har ansvaret för att 
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kontrollera produkter som tillhandahålls av distributörer inom 
kommunen samt vilka krav det är som ska kontrolleras. 

I denna promemoria görs bedömningen att kommunernas och 
länsstyrelsernas ansvar för produktkontroll bör kopplas till det 
ansvar de har i dag för tillsyn av produkter. I enlighet med förslag i 
denna promemoria ska det införas nya bestämmelser i 2 kap. 
miljötillsynsförordningen (2011:13) som anger länsstyrelsernas och 
kommunernas ansvar för att utföra kontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning som hänvisar till de bestämmelser som i dag 
anger länsstyrelsernas respektive kommunernas tillsynsansvar. 
Detta innebär att kommunernas ansvar för kontroll av produktkrav 
vad gäller kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor 
samt länsstyrelsernas ansvar för kontroll av produktkrav för kemiska 
produkter och biotekniska organismer i huvudsak är detsamma som 
det som i dag gäller för deras tillsyn och marknadskontroll. En 
ändring i förhållande till vad som gäller i dag är att kommunerna 
föreslås få ett ansvar för att kontrollera märkningskrav som följer av 
regelverket om producentansvar och att batterier är märkta enligt 
kraven i batteridirektivet.  

Länsstyrelserna och kommunerna ska således utföra kontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning av att kemiska produkter, 
varor och förpackningar uppfyller krav i fråga om information vid 
tillhandahållande på marknaden, innehållsförteckning, märkning 
och utformning av förpackningar. 

Länsstyrelsens ansvar för tillsyn av utsläppande av marknaden av 
kemiska produkter är dock begränsat. Ansvaret uppkommer endast 
i de fall länsstyrelsen har tillsynsansvaret över en tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet som inte samtidigt är primärleverantör av 
kemiska produkter. Ett exempel på en sådan verksamhet kan vara en 
större grossist som förvarar stora mängder kemiska produkter på en 
fastighet. Länsstyrelsen har inget ansvar för att kontrollera 
utsläppande på marknaden av varor. 

Promemorian föreslår även att en bestämmelse införs i 2 kap. 
miljötillsynsförordningen som anger att länsstyrelsen och 
kommunerna inom sina ansvarsområden ska ha det ansvar som en 
marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–
11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18, och 19 i EU:s marknadskontroll-
förordning. Dessa artiklar innehåller bestämmelser om hur 
marknadskontrollen ska utföras, vilka åtgärder som ska vidtas vid 
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bristande överensstämmelse, öppenhet i marknadskontrollen och 
om processuella rättigheter för ekonomiska aktörer. De artiklar i 
förordningen som inte ska tillämpas av kommunerna och läns-
styrelserna innehåller bland annat bestämmelser om skyldighet att 
informera kommissionen och andra medlemsstater i vissa fall samt 
att delta i olika nätverk. Det handlar om uppgifter som endast bör 
åligga marknadskontrollmyndigheterna.  

Genom de nu föreslagna bestämmelserna om kommunernas och 
även länsstyrelsernas närmare uppgifter och ansvar för kontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning kan de oklarheter som 
SKR och flera kommuner pekar på undvikas. 

För att en marknadskontrollmyndighet ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt artiklarna 16, 19 och 20 föreslås att länsstyrelsen och 
kommunen ska rådgöra med den myndighet som är marknads-
kontrollmyndighet enligt miljötillsynsförordningen innan en åtgärd 
vidtas enligt artiklarna 16.5 eller 19 i EU:s marknadskontroll-
förordning. Syftet med dialogen är även att möjliggöra för berörda 
myndigheter att föra en diskussion om vilken åtgärd som är mest 
lämplig. I vissa fall det vara lämpligt att besluta om en åtgärd på 
nationell nivå i stället för enbart på lokal nivå. Det är dock upp till 
den enskilda länsstyrelsen eller kommunen att besluta om vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta i det aktuella ärendet. När 
länsstyrelsen eller en kommun har vidtagit åtgärder enligt 
artiklarna 16 eller 19 i förordningen ska de snarast möjligt informera 
den ansvariga marknadskontrollmyndigheten om åtgärden. 

Länsstyrelsernas och kommunernas befogenheter och skyldigheter vid 
produktkontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde  

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att befintliga bestämmelser i 
miljöbalken om tillsynsmyndigheters befogenheter, tillsyns-
vägledning, samarbete mellan tillsynsmyndigheter och miljö-
sanktionsavgifter ska tillämpas vid marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Utkastets förslag är att befogen-
heterna i 26 kap. miljöbalken görs tillämpliga vid marknadskontroll, 
vilket innebär att de även gäller för myndigheter som inte är 
marknadskontrollmyndigheter men som har ett ansvar för att 
bedriva marknadskontroll. Vidare görs bedömningen att för att 
kommunerna ska kunna säkerställa att det sker en effektiv 
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marknadskontroll inom sina ansvarsområden behöver de ha samma 
befogenheter som de har tillgång till i dag vid tillsyn enligt 
miljöbalken. I utkastet till lagrådsremiss sägs att marknadskontroll-
myndigheterna behöver få information om den kontroll som har 
bedrivits i kommunerna för att kunna bedöma om marknads-
kontrollen är effektiv i hela landet. På miljöområdet kan 
rapporteringsskyldigheten till exempel fullgöras genom att 
kommunen till den ansvariga marknadskontrollmyndigheten lämnar 
in den utvärdering av kontrollverksamheten som ska göras årligen 
enligt 1 kap. 12 § miljötillsynsförordningen. Därutöver behöver 
marknadskontrollmyndigheterna få information om farliga 
produkter som kan påkalla ingripande på nationell nivå eller inom 
EU samt förhållanden som har uppmärksammats av en kommun och 
som bör lyftas på en mer övergripande nivå, till exempel i 
marknadskontrollrådet. Detsamma ska gälla för länsstyrelserna när 
de utövar kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

I enlighet med utkastet till lagrådsremiss föreslås att miljö-
tillsynsförordningens bestämmelser om samarbete mellan tillsyns-
myndigheter tillämpas för samarbete mellan marknadskontroll-
myndigheterna och länsstyrelsen eller kommunerna. Skyldigheten 
för en tillsynsmyndighet att årligen följa upp och utvärdera sin 
tillsynsverksamhet (1 kap. 12 § miljötillsynsförordningen) ska även 
gälla för myndigheter som ska utöva kontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning. För att marknadskontrollmyndigheterna ska 
kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s marknadskontroll-
förordning föreslås en ny bestämmelse, 1 kap. 12 a § miljötillsyns-
förordningen, som ålägger länsstyrelserna och kommunerna att 
senast den 31 januari varje år till den ansvariga marknads-
kontrollmyndigheten redovisa den utvärdering av marknads-
kontrollverksamheten som har gjorts enligt 12 §. 

4.2 Kommunernas uppgifter vid produktkontroll av 
vissa mobila maskiner 

Promemorians förslag: Kommunen ska när den har ansvar för 
tillsynen enligt lagen om åtgärder mot buller och avgaser från 
mobila maskiner för en viss verksamhet också utföra kontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning av att sådan utrustning 
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som omfattas av förordningen om buller från viss utomhus-
utrustning och motorer som omfattas av förordningen om 
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner 
som saluförs av lokala försäljningsställen uppfyller krav i fråga 
om information och märkning. 

Kommunen ska inom sitt ansvarsområde ha det ansvar som en 
marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 11.1–11.3, 
11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 och 19 i EU:s marknads-
kontrollförordning. 

Kommunen ska rådgöra med Transportstyrelsen innan en 
åtgärd vidtas enligt artiklarna 16.5 eller 19 i EU:s marknads-
kontrollförordning. När kommunen har vidtagit åtgärder enligt 
artiklarna 16 eller 19 i förordningen ska den snarast möjligt 
informera Transportstyrelsen om åtgärden. 

Kommunen ska om den i sin kontroll uppmärksammar en 
omständighet som kan leda till åtgärder enligt förordning (EU) 
2019/1020, anmäla denna omständighet till Transportstyrelsen. 

Den inledande paragrafen i förordningen om avgaskrav för 
vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner om vilket 
rättsligt stöd bestämmelserna i förordningen har ska 
kompletteras med att bestämmelserna om kommunernas tillsyns-
ansvar, uppgifter och rapporteringsskyldighet är meddelade med 
stöd av bemyndiganden i lagen om åtgärder mot buller och 
avgaser från mobila maskiner. 

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med prome-

morians. Utredningen föreslår att det i förordningen (1998:1709) 
om avgaskrav för vissa förbränningsdrivna mobila maskiner 
respektive förordningen (2001:1084) om buller från viss 
utomhusutrustning tas in en bestämmelse som anger att kommuner 
inom sina ansvarsområden ska utföra de uppgifter som ankommer 
på en marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 11.1 a och 
11.1 b, 11.2 och 11.3, 17 och 18 i EU:s marknadskontrollförordning.  

Remissinstanserna: Ingen remissinstans berör frågan om 
kommunernas uppgifter på området för produktkontroll av vissa 
mobila maskiner.  
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Skälen för promemorians förslag 

Transportstyrelsen har det övergripande ansvaret för marknads-
kontroll för vissa mobila maskiner 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att det införs en ny bestämmelse 
i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila 
maskiner av innebörd att den myndighet som regeringen bestämmer 
är marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontroll-
förordning. I utkastet görs även bedömningen att kommunala 
myndigheter inte bör utses till marknadskontrollmyndigheter. 

Som framhålls i utkastet ska en marknadskontrollmyndighet 
säkerställa en effektiv marknadskontroll inom sitt ansvarsområde. 
Det åligger vidare en marknadskontrollmyndighet att till exempel 
delta i kommissionens arbetsgrupper för administrativt samarbete, 
kommunicera med marknadskontrollmyndigheter i andra medlems-
stater genom det gemensamma informations- och kommunikations-
systemet samt delta i gränsöverskridande samarbete. Om 
Europeiska kommissionen utnyttjar befogenheten att besluta 
genomförandeakter som innehåller villkor för kontroller och hur 
ofta kontroller ska utföras åligger det marknadskontroll-
myndigheterna att se till att kraven i genomförandeakten uppfylls.  

Genom att Transportstyrelsen utses till marknadskontroll-
myndighet får Transportstyrelsen ett ansvar för marknads-
kontrollen i alla led i distributionskedjan inom sitt ansvarsområde. 
Detta innebär att Transportstyrelsen är ansvarig för att 
marknadskontrollen är effektiv (se artikel 11 i förordningen) och för 
att nödvändiga kontakter tas på unionsnivå (se exempelvis 
artikel 11.8 i förordningen).  

Kommunernas uppgifter vid produktkontroll av vissa mobila 
maskiner 

Tillsynen över avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila 
maskiner är enligt 8 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för 
vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner delad mellan 
Transportstyrelsen och kommunala nämnder. Transportstyrelsen 
har ansvar för den centrala tillsynen över efterlevnaden av 
förordningen och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
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förordningen medan de kommunala nämnderna har ansvar för den 
lokala tillsynen. På motsvarande sätt är tillsynen över buller från viss 
utomhusutrustning delad mellan Transporstyrelsen och kommunala 
nämnder enligt 9 § förordningen (2001:1084) om buller från viss 
utomhusutrustning.  

Enligt utkastet till lagrådsremiss bör kommunala myndigheter 
inte utses till marknadskontrollmyndigheter enligt EU:s marknads-
kontrollförordning men myndigheterna bör fortsätta att bedriva 
kontroll av varor i samma utsträckning som i dag. Den centrala 
tillsynen omfattar tillsyn mot tillverkare och importörer samt 
försäljningsorganisationer som verkar centralt eller nationellt. 
Kommunerna ansvarar för lokala försäljningsställen. Produktkrav 
kontrolleras främst centralt men kommunernas tillsyn omfattar i 
dag bland annat kontroll av att mobila maskiner är märkta i enlighet 
med kraven i direktiv 2000/14/EG om buller i miljön från utrustning 
som är avsedd att användas utomhus och med kraven i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 
september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och 
partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av 
förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och 
upphävande av direktiv 97/68/EG. Det medför således att 
kommuner utför uppgifter som innebär marknadskontroll, om än i 
begränsad omfattning. Eftersom EU:s marknadskontrollförordning 
innebär en harmonisering av marknadskontrollen inom EU måste de 
kommunala tillsynsåtgärderna hålla sig inom de ramar som 
förordningen ger.  

Även om inslaget av marknadskontroll i kommunernas tillsyns-
verksamhet är begränsad bör kommunerna därför åläggas ansvaret 
att följa vissa närmare angivna artiklar i EU:s marknadskontroll-
förordning när de utför uppgifter som innebär marknadskontroll. 
En kommunal nämnd bör därför när den utför marknadskontroll 
inom sitt ansvarsområde ha det ansvar som en marknadskontroll-
myndighet har enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 
17, 18, och 19 i EU:s marknadskontrollförordning. Dessa 
bestämmelser handlar om hur marknadskontrollen ska utföras, vilka 
åtgärder som ska vidtas vid bristande överensstämmelse, öppenhet i 
marknadskontrollen och om processuella rättigheter för ekonom-
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iska aktörer. De bestämmelser i förordningen som inte ska tillämpas 
av kommunerna handlar bland annat om skyldighet att informera 
kommissionen och andra medlemsstater i vissa fall samt att delta i 
olika nätverk. Dessa bestämmelser handlar om uppgifter som endast 
bör åligga marknadskontrollmyndigheterna.  

För att Transportstyrelsen ska kunna utföra sina uppgifter enligt 
artiklarna 16, 19 och 20 föreslås att en kommunal nämnd ska rådgöra 
med Transportstyrelsen innan en åtgärd vidtas enligt artiklarna 16.5 
eller 19 i EU:s marknadskontrollförordning. Syftet med dialogen är 
även att möjliggöra för berörda myndigheter att föra en diskussion 
om vilken åtgärd som är mest lämplig. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att besluta om en åtgärd på nationell nivå i stället för enbart 
på lokal nivå. Det är dock upp till den enskilda kommunen att 
besluta om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i det aktuella 
ärendet. När den kommunala nämnden har vidtagit åtgärder enligt 
artiklarna 16 eller 19 i förordningen ska den snarast möjligt 
informera Transportstyrelsen om åtgärden. 

Kommunernas kontroll bör begränsas till sådan kontroll som är 
möjlig att genomföra på lokala försäljningsställen inom kommunen. 
Det bör klargöras i förordningen om avgaskrav för vissa 
förbränningsmotordriva mobila maskiner och förordningen om 
buller från viss utomhusutrustning att kommunerna har ansvaret för 
att kontrollera att varor som saluförs av lokala försäljningsställen 
inom kommunen uppfyller krav i fråga om information vid 
tillhandahållande på marknaden och märkning.  

Kommunernas rapporteringsskyldighet vid marknadskontroll av vissa 
mobila maskiner 

Av 8 § förordningen om avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner och 9 § förordningen om buller från 
viss utomhusutrustning framgår att tillsynsmyndigheterna ska 
samarbeta i tillsynsarbetet. Det finns dock ingen uttalad skyldighet 
att kommunerna ska informera Transportstyrelsen om de i sin 
tillsyn får kännedom om något som kan ha betydelse för Transport-
styrelsens tillsyn. Transportstyrelsen är som marknadskontroll-
myndighet beroende av information från kommunernas lokala 
tillsyn för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i de fall där varor inte 
uppfyller de harmoniserade kraven. Information om brister som 
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uppmärksammas i samband med lokal tillsyn har också stor 
betydelse för att Transportstyrelsen ska kunna allokera resurser på 
ett effektivt sätt.  

För att en marknadskontrollmyndighet ska kunna utföra sina 
uppgifter enligt artiklarna 16 och 19 bör en kommunal nämnd som i 
sin kontroll uppmärksammar en omständighet som kan leda till 
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, anmäla detta till 
Transportstyrelsen. 

Det bör därför införas en skyldighet för en kommunal nämnd 
som i sin kontroll uppmärksammar en omständighet som kan leda 
till åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, att anmäla denna 
omständighet till Transportstyrelsen.  

Komplettering av en inledande paragraf om rättsligt stöd 

I en inledande paragraf i förordningen om avgaskrav för vissa 
förbränningsmotordrivna mobila maskiner anges vilket rättsligt stöd 
de följande paragraferna i förordningen har. Då förordningen 
tillförts nya paragrafer bör denna inledande paragraf kompletteras så 
att det framgår vilka bemyndiganden som utnyttjats för dessa nya 
paragrafer. Den inledande paragrafen ska därför kompletteras så att 
det framgår att bestämmelserna om kommunernas tillsynsansvar, 
uppgifter och rapporteringsskyldighet är meddelade med stöd av 
bemyndiganden i lagen om åtgärder mot buller och avgaser från 
mobila maskiner. 

4.3 Kommunernas uppgifter vid produktkontroll på 
tobaksområdet  

Promemorians förslag: En kommun ska inom sitt ansvars-
område ha det ansvar som en marknadskontrollmyndighet har 
enligt artiklarna 11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 och 
19 i EU:s marknadskontrollförordning.  

Kommunen ska rådgöra med Folkhälsomyndigheten innan en 
åtgärd vidtas enligt artiklarna 16.5 eller 19 i EU:s marknads-
kontrollförordning. När kommunen har vidtagit åtgärder enligt 
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artiklarna 16 eller 19 i förordningen ska den snarast möjligt 
informera Folkhälsomyndigheten om åtgärden. 

Promemorians bedömning: Det behövs inte några 
bestämmelser på förordningsnivå om kommunernas skyldigheter 
att rapportera till ansvarig marknadskontrollmyndighet. 

 
Utredningens förslag överensstämmer i mindre grad med 

promemorians förslag och bedömning. Utredningen föreslår att det 
i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska tas in en 
bestämmelse som anger att kommuner inom sina ansvarsområden 
enligt 7 kap. ska utföra de uppgifter som ankommer på en 
marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 11.1 a, 11.1 b, 11.2, 
11.3, 17 och 18 i EU:s marknadskontrollförordning.  

Remissinstanserna: Det är bara Folkhälsomyndigheten som 
behandlar frågan om kommunernas produktkontroll på tobaks-
området. Folkhälsomyndigheten anser att det är oklart vilka 
kontrolluppgifter som kommunerna ska utföra och vilka 
upplysningar de ska lämna till statliga myndigheter. Folkhälso-
myndigheten anser att gränsdragningen mellan statliga myndig-
heters och kommuners ansvar bör tydliggöras. Kommuner kan inte 
utföra vissa specifika uppgifter i EU:s marknadskontrollförordning 
på tobaksområdet eftersom kommunerna bara utövar tillsyn över 
detaljister. Detaljisten är en ekonomisk aktör som befinner sig 
längre ner i leveranskedjan. Detaljisten bär inte ansvaret för själva 
produkten och har varken befogenhet att återkalla den från 
marknaden eller rätta eventuella brister hos produkten. Ett 
kommunalt beslut är begränsat till ett försäljningsställe och innebär 
att detaljisten inte får tillhandahålla produkter till konsumenter i sin 
butik. Folkhälsomyndigheten avstyrker därför att kommuner inom 
ramen för sitt tillsynsansvar enligt lagen om tobak och liknande 
produkter ska utföra vissa uppgifter som innebär marknadskontroll. 
Folkhälsomyndigheten ifrågasätter även om alla Sveriges kommuner 
har förutsättningar för att utföra marknadskontroll på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Kommuner bör i stället bibehålla sin 
nuvarande roll vid tillsynen. 
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Skälen för promemorians förslag och bedömning 

Folkhälsomyndigheten har det övergripande ansvaret för 
marknadskontroll på tobaksområdet 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås en ny bestämmelse i 7 kap. lagen 
om tobak och liknande produkter av innebörd att Folkhälso-
myndigheten är marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknads-
kontrollförordning. I utkastet görs även bedömningen att 
kommunala myndigheter inte bör utses till marknadskontroll-
myndigheter. 

Som framhålls i utkastet ska en marknadskontrollmyndighet 
säkerställa en effektiv marknadskontroll inom sitt ansvarsområde. 
Det åligger vidare bland annat en marknadskontrollmyndighet att 
delta i kommissionens arbetsgrupper för administrativt samarbete, 
att kommunicera med marknadskontrollmyndigheter i andra 
medlemsstater genom det gemensamma informations- och 
kommunikationssystemet samt att delta i gränsöverskridande 
samarbete. Om Europeiska kommissionen utnyttjar befogenheten 
att besluta genomförandeakter som innehåller villkor för kontroller 
och hur ofta kontroller ska utföras åligger det marknadskontroll-
myndigheterna att se till att kraven i genomförandeakten uppfylls.  

Genom att Folkhälsomyndigheten utses till marknadskontroll-
myndighet får Folkhälsomyndigheten det formella ansvaret för 
marknadskontroll även på den kommunala nivån. Det innebär att 
Folkhälsomyndigheten har ansvaret för att marknadskontrollen är 
effektiv (se artikel 11 i EU:s marknadskontrollförordning) och 
ansvaret för nödvändiga kontakter på unionsnivå (se exempelvis 
artikel 11.8 i förordningen). 

Kommunernas uppgifter vid produktkontroll på tobaksområdet 

En kommuns tillsynsuppgifter enligt lagen om tobak och liknande 
produkter anges i 7 kap. 3 och 4 §§. Den del av tillsynen som 
innehåller moment av produktkontroll anges i 7 kap. 3 § första och 
andra punkten. Enligt dessa punkter utövar kommunen tillsyn över 
att lagen och anslutande föreskrifter följs när det gäller hälso-
varningar, produktpresentation och identitets- och säkerhets-
märkning på försäljningsställen (första punkten) och tillhanda-
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hållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på 
försäljningsställen (andra punkten). 

En marknadskontrollmyndighet är enligt definitionen i 
artikel 3.4 i EU:s marknadskontrollförordning en myndighet som 
har utsetts av en medlemsstat som ansvarig för att utföra 
marknadskontroll inom den medlemsstatens territorium. Enligt 
definitionen av marknadskontroll i artikel 3.3 i förordningen är 
marknadskontroll den verksamhet som bedrivs av marknads-
kontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överens-
stämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad 
produktlagstiftning.  

Kommunerna är på tobaksområdet inte utsedda till marknads-
kontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Kommunernas verksamhet med produktkontroll enligt lagen om 
tobak och liknande produkter får dock ses som marknadskontroll i 
en funktionell mening (jämför den äldre lydelsen av definitionen av 
marknadskontroll i förordning [EG] nr 765/2008). Kontroll av att 
en produkt är tillbörligt märkt eller betecknad är en kontroll av 
produktens tekniska specifikationer (jämför 2 § förordning 
[1994:2029] om tekniska regler). Således utför en kommun 
marknadskontroll när den kontrollerar exempelvis hälsovarningar på 
cigarettpaket hos en tobakshandlare eller andra försäljningsställen i 
kommunen.  

Samtidigt kan det konstateras, i linje med vad Folkhälso-
myndigheten anför, att inslaget av marknadskontroll i kommunernas 
tillsynsverksamhet på tobaksområdet är begränsat. Om en kommun 
i samband med tillsyn på ett försäljningsställe upptäcker en brist i 
fråga om exempelvis märkningen av ett cigarettpaket av ett visst 
märke kan den heller inte besluta om någon mer ingripande åtgärd i 
fråga om marknadskontroll än att förbjuda den berörda detaljisten 
(en detaljist omfattas av definitionen av distributör i artikel 3.10 i 
EU:s marknadskontrollförordning) att tillhandahålla produkten i 
sin butik. Detta är en lokalt begränsad marknadskontrollåtgärd som 
i och för sig kan ha effekt över ett större geografiskt område, 
exempelvis om det rör sig om onlineförsäljning eller så kallad 
gränshandel. Det är emellertid endast Folkhälsomyndigheten som 
har befogenhet att besluta om åtgärder som rör tillhandahållandet av 
en tobaksprodukt på hela den svenska tobaksmarknaden.  
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I sin tillsynsroll utför kommunerna alltså åtgärder som de facto 
är att likställa med marknadskontrollåtgärder enligt EU:s marknads-
kontrollförordning. Förordningen innebär en i vissa delar direkt 
tillämpbar harmonisering av marknadskontrollåtgärder inom EU, 
och de kommunala tillsynsåtgärderna måste därför hålla sig inom de 
ramar som förordningen ger.  

När det gäller kommunal produktkontroll inom miljöbalkens 
område och produktkontroll av vissa mobila maskiner föreslås i 
promemorian att kommunerna inom sina ansvarsområden ska ha det 
ansvar som en marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 
11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18, 19 och 20.1 i EU:s 
marknadskontrollförordning (se avsnitten 4.1 och 4.2). 

Mot bakgrund av att inslaget av marknadskontroll i den 
kommunala tillsynen på tobaksområdet är så pass begränsat kan det 
övervägas om regleringen av kommunens ansvar att följa EU:s 
marknadskontrollförordning bör vara lika omfattande på detta 
område. Det kan exempelvis ifrågasättas om det i den kommunala 
marknadskontrollverksamheten ens kommer att uppstå situationer 
som aktualiserar bestämmelserna i artikel 16.3 c–g och därmed också 
artikel 16.4 i EU:s marknadskontrollförordning. Samma över-
väganden kan göras beträffande artikel 16.5 och artikel 19 i EU:s 
marknadskontrollförordning. 

Å andra sidan finns det ett värde i att ha en enhetlig reglering av 
det kommunala ansvaret på alla områden där kommunerna utför 
uppgifter som innebär marknadskontroll. 

För att uppnå en tydlig reglering för kommunerna och berörda 
detaljister bör det i förordningen om tobak och liknande produkter 
föreskrivas att en kommun inom sitt ansvarsområde ska ha det 
ansvar som en marknadskontrollmyndighet har enligt artiklarna 
11.1–11.3, 11.5–11.7, 11.9, 16.1–16.5, 17, 18 och 19 i EU:s marknads-
kontrollförordning. Den samlade regleringen på förordningsnivå av 
det kommunala ansvaret för marknadskontrollåtgärder blir då också 
enhetligt utformad. I sammanhanget ska också noteras att utkastet 
till lagrådsremiss gör bedömningen att kommunerna kan utföra sina 
uppgifter inom ramen för befintliga befogenheter enligt 7 kap. lagen 
om tobak och liknande produkter.  

För att Folkhälsomyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter 
enligt artiklarna 16, 19 och 20 i EU:s marknadskontrollförordning 
föreslås att en kommun ska rådgöra med Folkhälsomyndigheten 
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innan en åtgärd vidtas enligt artiklarna 16.5 eller 19 i EU:s marknads-
kontrollförordning. När kommunen har vidtagit åtgärder enligt 
artiklarna 16 eller 19 i förordningen ska den snarast möjligt 
informera Folkhälsomyndigheten om åtgärden. 

Vad innebär det då i praktiken att en kommun ska följa vissa 
artiklar i EU:s marknadskontrollförordning vid sin tillsyn? De 
bestämmelser i EU:s marknadskontrollförordning som har 
betydelse för en kommuns handläggning av ett tillsynsärende med 
inslag av marknadskontroll är främst artiklarna 11 och 16–18.  

I artikel 11 i EU:s marknadskontrollförordning finns 
bestämmelser om hur marknadskontrollmyndigheterna ska bedriva 
sin verksamhet. I artikel 11.3 regleras den riskbaserade metod som 
marknadskontrollmyndigheterna ska följa. Enligt artikel 11.4 i EU:s 
marknadskontrollförordning får kommissionen anta genom-
förandeakter med avseende på fastställande av enhetliga villkor för 
kontroller, kriterier för fastställande av hur ofta kontroller ska 
utföras samt hur många prover som ska kontrolleras avseende vissa 
produkter eller produktkategorier, där särskilda risker eller allvarliga 
överträdelser av unionens tillämpliga harmoniserade unions-
lagstiftning återkommande har konstaterats, i syfte att säkerställa en 
hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet eller andra allmänintressen 
som skyddas av den lagstiftningen. Om en sådan genomförandeakt 
skulle antas på tobaksområdet får det i första hand åligga 
Folkhälsomyndigheten, som ytterst ansvarig för marknads-
kontrollen på den kommunala nivån, att inom ramen för sin 
tillsynsvägledning enligt 7 kap. 1 § lagen om tobak och liknande 
produkter vägleda kommunerna om hur detta bör inverka på 
kommunernas tillsynsarbete och rapportering till Folkhälso-
myndigheten i fråga om marknadskontroll. Om det i ett sådant läge 
också finns behov av kompletterande reglering på nationell nivå för 
att ytterligare styra kommunernas marknadskontroll kan det finnas 
anledning att återkomma i frågan. 

I artikel 16 i EU:s marknadskontrollförordning finns 
bestämmelser om vilka åtgärder en marknadskontrollmyndighet ska 
vidta om den upptäcker en produkt som brister i överensstämmelse 
med tillämplig harmoniserad unionslagstiftning. Som angetts ovan 
är de åtgärder en kommun kan vidta på tobaksområdet vid upptäckt 
bristande överensstämmelse i praktiken begränsade till att förbjuda 
den berörda detaljisten att saluföra tobaksprodukten i fråga. Vid 
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behov av mer ingripande korrigerande åtgärder krävs att kommunen 
rapporterar om det inträffade till Folkhälsomyndigheten. Det är 
därför viktigt att kommunerna, när de har vidtagit ingripande 
åtgärder, rapporterar detta till Folkhälsomyndigheten. 

Artikel 17 i EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur 
marknadskontrollmyndigheterna får använda information, med 
respekt för principen om konfidentialitet samt om yrkes- och 
affärshemligheter. I artikel 18 i EU:s marknadskontrollförordning 
finns bestämmelser om processuella rättigheter för ekonomiska 
aktörer.  

Det är självfallet viktigt att en kommun vid den del av tillsynen 
som utgör marknadskontroll följer de rättigheter och principer som 
kommer till uttryck i nyss nämnda artiklar. Kommunernas tillsyn på 
tobaksområdet regleras av 7 kap. lagen om tobak och liknande 
produkter. Dessa bestämmelser kompletteras bland annat av 
bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet samt 
om utredningsansvar och kommunikation i förvaltningslagen 
(2017:900) och av bestämmelser om sekretess i tillsynsverksamhet i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Eftersom kommunernas tillsyn på tobaksområdet således styrs av 
ett gediget nationellt regelverk finns det enligt promemorians 
bedömning i praktiken bara en liten risk för att en kommun, i den 
del av tillsynen som utgör marknadskontroll, skulle kunna bryta mot 
någon bestämmelse i EU:s marknadskontrollförordning. Det får i 
första hand vara en uppgift för Folkhälsomyndigheten, som ansvarig 
marknadskontrollmyndighet, att i den mån behov skulle uppstå 
tillsynsvägleda kommunerna om vad exempelvis reglerna i artikel 18 
i förordningen innebär för hur kommunerna ska hantera inslaget av 
marknadskontroll i sin tillsyn på tobaksområdet. 

Kommunernas rapporteringsskyldighet vid marknadskontroll på 
tobaksområdet 

Kommunerna är i dag skyldiga att rapportera till Folkhälso-
myndigheten om de i sin verksamhet får kännedom om något som 
kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn, se 7 kap. 21 § 
lagen om tobak och liknande produkter. Det finns inga 
kompletterande bestämmelser om denna underrättelseskyldighet i 
förordningen om tobak och liknande produkter.  
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I utkastet till lagrådsremiss föreslås att bestämmelsen i lagen om 
tobak och liknande produkter kompletteras på så sätt att kommunen 
är rapporteringsskyldig även i fall där den får kännedom om något 
som kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens marknadskontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

Promemorian bedömer inte att det behövs några bestämmelser 
på förordningsnivå som komplement till den föreslagna utvidgade 
rapporteringsskyldigheten. Som framhållits ovan är det endast en 
mindre del av kommunernas tillsynsverksamhet på tobaksområdet 
som innebär marknadskontroll. Om en kommun vid ett tillsyns-
besök hos en detaljist upptäcker exempelvis att en tobaksprodukt 
brister i överensstämmelse i fråga om märkning ska kommunen 
givetvis omgående rapportera detta till Folkhälsomyndigheten. Det 
är tillräckligt och lämpligt att Folkhälsomyndigheten, inom ramen 
för sin tillsynsvägledning, klargör för kommunerna i vilka fall de bör 
underrätta Folkhälsomyndigheten i frågor om marknadskontroll 
och vilka uppgifter som Folkhälsomyndigheten då behöver. 

4.4 Vissa definitioner i förordningen om 
marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn ska justeras 

Promemorians förslag: Definitionerna i förordningen om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn ska 
ändras så att de inte längre anger att en kommun kan vara 
marknadskontrollmyndighet eller utföra marknadskontroll. 
Lydelsen av en bestämmelse i förordningen som anger uppgifter 
för kommunala marknadskontrollmyndigheter ska justeras. 

Promemorians bedömning: Definitionen av marknads-
kontroll i förordningen om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn bör inte upphävas. 

 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer endast 

delvis med promemorians förslag och bedömning. Utredningen 
föreslår en sektorsövergripande lag och förordning, där lagen ska 
innehålla en bestämmelse om definitioner. I konsekvens med detta 
föreslår utredningen att definitionen av marknadskontroll i 
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förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn inte längre ska gälla. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans uttalar sig i frågan. 
Skälen för promemorians förslag och bedömning: 

Utredningen föreslår en definitionsbestämmelse i en sektors-
övergripande lag av innebörd att termer och uttryck i lagen ska ha 
samma betydelse som i EU:s marknadskontrollförordning. 
Utredningen gör därmed bedömningen att andra gällande 
definitioner av begreppet marknadskontroll, däribland den i 
förordningen om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn, bör undvikas i svensk lagstiftning. Definitionen i 
förordningen om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn ska därför enligt utredningen upphävas. 

Av den departementspromemoria som ligger till grund för den 
definition av marknadskontroll som används i förordningen om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att 
avsikten är att definitionen inte ska göra någon åtskillnad mellan 
åtgärder som vidtas enligt harmoniserad unionslagstiftning eller 
enligt rent nationella regler på icke-harmoniserade områden (se 
departementspromemorian Marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn [Ds 2013:12], s. 42 och 69). Definitionen i den 
svenska förordningen är således vidare än den definition som 
används på unionsnivå. Begreppet marknadskontroll i förordningen 
innefattar annan produktkontroll än produktkontroll enligt 
harmoniserad unionslagstiftning. Till skillnad från utredningen 
föreslår utkastet till lagrådsremiss inte heller någon sektors-
övergripande reglering av marknadskontroll. Definitionen av 
marknadskontroll i förordningen om marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn bör av nu nämnda skäl inte upphävas.  

Definitionerna i 2 § i förordningen ska dock justeras med 
anledning av att kommunala myndigheter inte utses till marknads-
kontrollmyndigheter enligt EU:s marknadskontrollförordning. 
Definitionerna ska inte längre ange att en kommun kan vara 
marknadskontrollmyndighet eller utföra marknadskontroll i 
förordningens mening. Som en följd av att kommunala myndigheter 
inte längre är marknadskontrollmyndigheter ska också lydelsen av 
3 § i förordningen justeras.
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5 Sekretess vid marknadskontroll 

Promemorians förslag: Det ska införas en bestämmelse i bilagan 
till offentlighets- och sekretessförordningen som medför att 
sekretess enligt 9 § offentlighets- och sekretessförordningen 
gäller verksamhet som består av marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Bestämmelsen ersätter punkterna 
151 och 152 i bilagan som därmed upphävs. Sakregistret till 
bilagan ändras på motsvarande sätt. 

I förordningen om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn ska det införas en bestämmelse om uppgifts-
skyldighet med innebörden att en marknadskontrollmyndighet 
till en annan marknadskontrollmyndighet ska lämna de uppgifter 
som behövs för att den mottagande myndigheten ska kunna 
utföra sin marknadskontroll. 

Promemorians bedömning: Punkterna 120 och 148 i bilagan 
till offentlighets- och sekretessförordningen bör inte upphävas. 

Det behövs inte några nya bestämmelser för att en svensk 
myndighet ska kunna lämna begärd information till en utländsk 
marknadskontrollmyndighet i ett ärende om ömsesidig assistans 
enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

 
Utredningens förslag och bedömning överensstämmer i 

huvudsak med promemorians förslag och bedömning. Utredningen 
föreslår att det ska införas en bestämmelse i bilagan till offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641, OSF) som medför att 
sekretess gäller verksamhet som består i marknadskontroll enligt 
den föreslagna sektorsövergripande lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadskontrollförordning. Utredningen 
föreslår att punkterna 120 och 148 i bilagan ska upphävas. 
Utredningen föreslår vidare en bestämmelse i en sektors-
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övergripande förordning med innebörden att en marknads-
kontrollmyndighet till en annan marknadskontrollmyndighet ska 
lämna de uppgifter som behövs för att den ska kunna utföra sin 
marknadskontroll. 

Remissinstanserna: Arbetsmiljöverket påpekar att även 
Tullverket bör omfattas av bestämmelsen om uppgiftsskyldighet för 
att möjliggöra det samarbete mellan marknadskontrollmyndig-
heterna och Tullverket som EU:s marknadskontrollförordning 
tänker sig. Strålsäkerhetsmyndigheten anför att marknadskontroll-
myndigheter inom ramen för sin kontroll kommer att behöva 
kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten för att få stöd med 
bedömningen av de krav som ställs avseende strålning i de 
harmoniserade rättsakterna. För att Strålsäkerhetsmyndigheten ska 
kunna ge relevant stöd torde marknadskontrollmyndigheten behöva 
ta del av uppgifter om de produkter och företag som utreds. Det är 
därför av vikt att sekretess även kan tillämpas hos Strålsäkerhets-
myndigheten och det finns skäl att överväga en ny sekretess-
bestämmelse som omfattar Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Skälen för promemorians förslag och bedömning 

Informationsutbyte och konfidentialitet enligt EU:s marknads-
kontrollförordning  

Av artikel 17 i EU:s marknadskontrollförordning framgår att 
marknadskontrollmyndigheterna ska utföra sin verksamhet med en 
hög grad av öppenhet och för allmänheten göra all information 
tillgänglig som de anser vara relevant för att skydda slutanvändarnas 
intressen. Marknadskontrollmyndigheterna ska samtidigt respektera 
principen om konfidentialitet och om yrkes- och affärshemligheter 
samt skydda personuppgifter i enlighet med unionsrätten och 
nationell rätt. EU:s marknadskontrollförordning innehåller även 
flera bestämmelser som förutsätter informationsutbyte mellan 
myndigheter. Enligt artikel 10.6 ska varje medlemsstat som har mer 
än en marknadskontrollmyndighet säkerställa att det inrättas 
lämpliga kommunikations- och samordningsmekanismer för att 
myndigheterna ska kunna bedriva ett nära samarbete och fullgöra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt. Enligt artikel 22 ska samarbetet 
och informationsutbytet även gälla gentemot marknadskontroll-
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myndigheter i andra medlemsstater, kommissionen och EU:s 
berörda byråer. Med stöd av bestämmelserna om ömsesidig assistans 
i artiklarna 22–25 kan en utländsk myndighet komma att rikta en 
begäran mot en svensk marknadskontrollmyndighet om att få 
tillgång till uppgifter och vice versa. I skäl 46 anges att utbyte av 
information mellan marknadskontrollmyndigheter bör hanteras i 
enlighet med tillämplig nationell lagstiftning, i syfte att säkerställa 
att utredningarna inte äventyras och de ekonomiska aktörernas 
rykte inte skadas.  

För att uppfylla kraven på konfidentialitet i EU:s marknads-
kontrollförordning behöver viss information om enskildas 
ekonomiska eller personliga förhållanden kunna sekretessbeläggas 
hos samtliga marknadskontrollmyndigheter. Bestämmelserna om 
informationsutbyte förutsätter vidare att svenska marknads-
kontrollmyndigheter kan lämna efterfrågade eller annars nödvändiga 
uppgifter till andra myndigheter utan hinder av sekretess. Det gäller 
både nationellt och inom EU. Slutligen är det nödvändigt att 
känsliga uppgifter som en svensk marknadskontrollmyndighet tar 
emot från en annan myndighet blir sekretessbelagda hos den 
mottagande myndigheten. 

Nuvarande reglering av sekretess hos marknadskontrollmyndigheterna 

Inom ramen för en marknadskontrollmyndighets verksamhet enligt 
EU:s marknadskontrollförordning kan det förekomma uppgifter 
om enskildas affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat. Det kan även förekomma uppgifter om 
ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i affärs-
förbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för 
marknadskontrollen.  

Regeringen ges i 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) en möjlighet att föreskriva om sekretess för nu nämnt 
slag av uppgifter när de förekommer i bland annat statliga 
myndigheters tillsynsverksamhet. Sekretess för uppgift om tillsyns-
objektet gäller endast om det kan antas att den enskilde lider skada 
om uppgifterna röjs. Marknadskontroll är en form av tillsyn och 
30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen är alltså tillämplig på 
sådan verksamhet i den utsträckning som regeringen föreskriver om 
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sekretess. I de fall regeringen har meddelat sådana föreskrifter anges 
det i bilagan till OSF. Av 9 § i den förordningen, läst tillsammans 
med bilagan, framgår att sekretess vid tillsyn (inbegripet marknads-
kontroll) i dag råder i ett flertal fall. I fyra fall anges uttryckligen att 
sekretess gäller vid sådan tillsyn som utgör marknadskontroll, se 
punkterna 120, 148, 151 och 152 i bilagan. Marknadskontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning listas inte i bilagan. 

Sådana uppgifter som en statlig myndighet får från andra 
myndigheter på grund av EU:s marknadskontrollförordning, eller 
som myndigheten själv samlar in med stöd av EU-förordningen, 
omfattas av absolut sekretess enligt 30 kap. 24 § offentlighets- och 
sekretesslagen. Bestämmelsens tillämplighet förutsätter att EU-
rättsakten innehåller en klausul om att uppgifterna inte får lämnas 
vidare i det aktuella fallet. Artikel 17 i EU:s marknadskontroll-
förordning om krav på konfidentialitet vid marknadskontroll får 
anses utgöra en sådan sekretessklausul. 

Det behövs en kompletterande bestämmelse om sekretess vid 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning 

Det är ett flertal myndigheter som ska bedriva marknadskontroll 
enligt EU:s marknadskontrollförordning. Promemorian kan 
konstatera att sekretesskyddet enligt bilagan till OSF varierar dels 
mellan de berörda marknadskontrollmyndigheterna, dels beroende 
på vilken produktlagstiftning som tillämpas.  

När det gäller sekretess med hänsyn till enskildas intressen för 
uppgifter som lämnas till marknadskontrollmyndigheterna behövs 
av dessa skäl ett kompletterande skydd så att ett fullgott och 
enhetligt sekretesskydd kan tillförsäkras. Bilagan till OSF ska därför 
kompletteras med en bestämmelse som rör all marknads-
kontrollverksamhet enligt EU:s marknadskontrollförordning.  

I syfte att göra regleringen så lätt att tillämpa som möjligt föreslås 
att en ny punkt införs i bilagan. Av punkten, läst tillsammans med 
9 § första stycket OSF, ska framgå att sekretess gäller vid 
marknadskontroll enlig EU:s marknadskontrollförordning för 
uppgift om bland annat enskilds affärs- eller driftförhållande om det 
kan antas att den kontrollerade lider skada eller men om uppgiften 
röjs.  
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I enlighet med artikel 17 i EU:s marknadskontrollförordning ska 
dock sekretessen begränsas i syfte att skydda slutanvändarnas 
intressen. Marknadskontrollmyndigheternas beslut ska därför 
undantas från sekretesskyddet. Vidare bör uppgifter om 
förhållanden som rör människors hälsa och säkerhet, miljön eller 
redligheten i handeln lämnas ut om intresset av allmän kännedom 
har sådan vikt att de bör lämnas ut. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har framfört att samarbetet mellan 
myndigheten och marknadskontrollmyndigheterna vid marknads-
kontroll medför skäl att överväga en ny sekretessbestämmelse. Det 
behov av sekretess som följer av kravet på konfidentialitet i artikel 17 
i EU:s marknadskontrollförordning tillgodoses enligt promemorian 
av 30 kap. 24 § offentlighets- och sekretesslagen. Promemorian ser 
inte något behov av ytterligare sekretessbestämmelser med 
anledning av vad Strålsäkerhetsmyndigheten har anfört. 

Nödvändiga justeringar av punkter i bilagan till offentlighets- och 
sekretessförordningen 

Enligt punkt 151 och 152 i bilagan till OSF gäller sekretess vid 
marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning 
och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG respektive 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 
9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen 
och om upphävande av direktiv 2009/142/EG. Båda dessa EU-
förordningar anges i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. 
Behovet av sekretess vid marknadskontroll enligt EU-
förordningarna kommer att tillgodoses genom den nu föreslagna nya 
punkten i bilagan. Punkt 151 och 152 ska därför upphävas.  

Även punkt 120 och 148 i bilagan avser sekretess vid marknads-
kontroll. Till skillnad från punkterna 151 och 152 gäller dessa 
punkter inte specifikt marknadskontroll enligt någon av de unions-
rättsakter som listas i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning. 
Punkterna 120 och 148 gäller sekretess vid marknadskontroll enligt 
lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar respektive lagen 
(2016:768) om marin utrustning. Det kan inte uteslutas att dessa 
punkter ger möjlighet att sekretessbelägga uppgifter vid produkt-
kontroll som inte utgör marknadskontroll enligt EU:s marknads-
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kontrollförordning. I denna promemoria görs därför bedömningen, 
till skillnad från utredningens förslag, att dessa punkter bör kvarstå. 

Det finns inte behov av kompletterande bestämmelser om överföring 
av sekretess 

I normalfallet följer inte sekretessen med om en myndighet får en 
sekretessbelagd uppgift från en annan myndighet. I 11 kap. 
offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om överföring 
av sekretess, bland annat vid författningsgrundad tillsyn och revision 
(1 §). Genom sekretessbestämmelserna möjliggörs fortsatt skydd 
för sekretesskänsliga uppgifter hos en tillsynad myndighet, när den 
myndighet som utövar tillsynen tar del av dem. Vidare möjliggörs 
skydd för sekretesskänsliga uppgifter som tillsynsmyndigheten 
inom ramen för tillsynen har inhämtat från någon annan myndighet 
än den som är föremål för tillsyn. Kapitlet i offentlighets- och 
sekretesslagen tar således inte sikte på situationen att en marknads-
kontrollmyndighet får sekretesskänsliga uppgifter om enskilda från 
andra myndigheter. 

Eftersom det inte finns några bestämmelser om överföring av 
sekretess som är tillämpliga på marknadskontrollverksamhet måste 
det finnas en primär sekretessbestämmelse för att sekretess ska gälla 
hos en marknadskontrollmyndighet som tar emot sekretessbelagda 
uppgifter. En sådan finns redan eftersom uppgifter som överlämnas 
enligt bestämmelser i EU:s marknadskontrollförordning omfattas av 
sekretess enligt 30 kap. 24 § offentlighets- och sekretesslagen när 
den mottagande myndigheten förfogar över uppgiften på grund av 
EU-förordningen. Sekretessbestämmelsen är inte begränsad till 
uppgifter som erhållits från utlandet utan den gäller också för 
uppgifter som inhämtats inom landet. I övriga fall gäller sekretess 
enligt den föreslagna kompletterande bestämmelsen i 9 § OSF jämte 
bilaga. En sådan bestämmelse säkerställer att känsliga uppgifter även 
efter överlämnande skyddas av sekretess i tillräcklig utsträckning. 
Det finns därför inte behov av några nya bestämmelser om 
överföring av sekretess. 
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Sekretessbrytande bestämmelser 

Bestämmelserna om informationsutbyte i EU:s marknadskontroll-
förordning ställer krav på att en svensk marknadskontrollmyndighet 
ska kunna lämna relevant information till andra myndigheter utan 
hinder av sekretess. Detta kan också underlätta för de ekonomiska 
aktörerna som kan undgå att behöva lämna in samma uppgifter till 
flera olika myndigheter. 

Sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen som 
huvudregel även i förhållande till andra myndigheter (8 kap. 1 §). 
Enligt generalklausulen i 10 kap. 27 § första stycket får en sekretess-
belagd uppgift dock lämnas till en myndighet om det är uppenbart 
att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 
intresse som sekretessen ska skydda. Sekretessen gäller inte heller 
om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § 
första stycket). Den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 28 § 
är inte tillämplig i förhållande till en utländsk myndighet. I ett sådant 
fall tillämpas i stället 8 kap. 3 §. Enligt den bestämmelsen får uppgift 
lämnas om det sker med stöd i särskild lag eller förordning. I 
begreppet inkluderas även EU-förordningar. 

I förhållande till utländska myndigheter innebär bestämmelsen i 
8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen en möjlighet för en 
marknadskontrollmyndighet att lämna ut handlingar och uppgifter 
med stöd av EU-förordningens bestämmelser om ömsesidig 
assistans. Som utredningen har konstaterat behöver det därför inte 
införas några särskilda bestämmelser som möjliggör informations-
utbyte med utländska myndigheter. 

När det gäller samarbete mellan svenska marknadskontroll-
myndigheter är marknadskontrollansvaret i Sverige uppdelat på 
många myndigheter. Deras ansvarsområden är i vissa fall 
överlappande. De berörda myndigheterna måste ges möjlighet att 
samarbeta på ett fullgott sätt. Av den kartläggning som 2016 års 
marknadskontrollutredning har gjort framgår att det kan 
förekomma att en myndighet i sin kontrollverksamhet får 
kännedom om uppgifter som är av stor betydelse för andra 
marknadskontrollmyndigheter, men som är belagda med sekretess 
(se betänkandet Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och 
sanktionsmöjligheter [SOU 2017:69], s. 243). När en sekretess-
bestämmelse är tillämplig ger generalklausulen i 10 kap. 27 § 
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offentlighets- och sekretesslagen visst utrymme för överlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter mellan marknadskontroll-
myndigheter. Den bestämmelsen fordrar dock en tämligen noggrann 
prövning innan varje utlämnande sker och ska inte tillämpas i 
tveksamma fall. Enligt promemorians bedömning är general-
klausulen därför inte tillräcklig för att säkerställa ett effektivt 
samarbete mellan de svenska marknadskontrollmyndigheterna. 
Intresset av sekretesskydd för uppgifter om ekonomiska aktörer 
övervägs här av det starka behovet att vid marknadskontroll-
verksamhet kunna få del av relevanta uppgifter från andra marknads-
kontrollmyndigheter.  

En sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 28 § första 
stycket offentlighets- och sekretesslagen kan följa redan av en EU-
förordning. Bestämmelsen om samarbete mellan marknadskontroll-
myndigheter i artikel 10.6 EU:s marknadskontrollförordning är 
dock inte tillräckligt konkretiserad för att den ska anses medföra en 
sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 28 § offentlighets- och 
sekretesslagen. I enlighet med utredningens förslag ska det därför 
införas en uppgiftsskyldighet som i enlighet med 10 kap. 28 § första 
stycket offentlighets- och sekretesslagen bryter sekretessen och gör 
det möjligt för marknadskontrollmyndigheterna att lämna relevant 
information till andra myndigheter.  

I linje med hur regleringen ser ut i produktlagstiftningen i dag 
föreslår promemorian att bestämmelsen om uppgiftsskyldighet tas 
in på förordningsnivå. Den ska införas i förordningen (2014:1039) 
om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Den 
förordningen kompletterar EU:s marknadskontrollförordning och 
innehåller redan liknande bestämmelser (se till exempel 4 c och 10 §§ 
i förordningen). Upplysningar om att det i förordningen finns 
bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter 
när det gäller marknadskontroll förekommer vidare i flertalet 
produktförordningar. 

Marknadskontrollmyndigheterna ska samarbeta med tull-
myndigheterna i syfte att förhindra att produkter som inte 
överensstämmer med gällande krav släpps ut på unionsmarknaden. 
Tullverket har i enlighet med artikel 25.1 i EU:s marknadskontroll-
förordning utsetts till nationell tullmyndighet med ansvar för 
kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden (se 4 kap. 
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19 § tullförordningen [2016:287]). Tullverket är dock ingen 
marknadskontrollmyndighet och föreslås inte heller vara det.  

Det kan övervägas om det, som Arbetsmiljöverket lyfter fram, 
behövs en sekretessbrytande bestämmelse om uppgiftsskyldighet 
som möjliggör för marknadskontrollmyndigheterna att lämna 
uppgifter till Tullverket utan hinder av sekretess. Marknadskontroll-
myndigheterna ska vid marknadskontrollen tillhandahålla 
information till bland annat Tullverket enligt artikel 25.5 i EU:s 
marknadskontrollförordning om produktkategorier eller 
ekonomiska aktörer för vilka en högre risk för bristande överens-
stämmelse har konstaterats. Artikeln bryter sekretessen i detta 
avseende. Promemorians bedömning är att den uppgiftsskyldighet 
som följer av artikel 25.5 i EU:s marknadskontrollförordning i 
kombination med 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen är 
tillräcklig och att någon ytterligare bestämmelse om uppgifts-
skyldighet inte behövs. 

Sekretess hos kommunerna 

När en kommun utför uppgifter enligt EU:s marknadskontroll-
förordning eller lämnar upplysningar om kontrollen till en 
marknadskontrollmyndighet kan det förekomma uppgifter om 
enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden. Enligt 30 kap. 
27 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen gäller 
sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden i 
en kommunal myndighets verksamhet som består i bland annat 
tillsyn med avseende på näringslivet. Sekretess gäller endast om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Av andra 
punkten i samma stycke följer att också uppgift om andra 
ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i 
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål 
för tillsynsverksamheten ska omfattas av sekretess vid 
kommunernas tillsyn. I paragrafens andra stycke begränsas 
sekretessen på så sätt att sekretess inte gäller för uppgift i 
tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder 
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om 
intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors 
hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande 
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allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Till 
skillnad från 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen, som 
gäller för statliga myndigheters verksamhet, behövs inga ytterligare 
föreskrifter från regeringen utan bestämmelserna är direkt 
tillämpliga. 

Kommunernas uppgifter enligt EU:s marknadskontroll-
förordning är en form av tillsyn och 30 kap. 27 § offentlighets- och 
sekretesslagen är alltså tillämplig på sådan verksamhet.  

Sammantaget finns med hänsyn till enskildas intressen inte behov 
av kompletterande sekretesskydd för uppgifter som lämnas till 
kommunerna. 

När det gäller sådana uppgifter som kommunerna kan behöva 
lämna till marknadskontrollmyndigheterna inom ramen för sin 
produktkontroll kan sådana uppgifter omfattas av sekretess. I 
utkastet till lagrådsremiss föreslås att det i produktlagarna ska tas in 
bestämmelser om rapporteringsskyldighet för kommunerna (se 
avsnitt 5 i utkastet till lagrådsremiss). De föreslagna bestämmelserna 
innebär att det kommer att finnas en uppgiftsskyldighet i lag i den 
mening som avses i den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 
28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. Någon 
ytterligare sekretessbrytande bestämmelse behövs därför inte. 
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6 Behandling av personuppgifter 
vid marknadskontroll 

Promemorians bedömning: Förslagen i promemorian kan 
komma att innebära en utökad personuppgiftsbehandling för 
några av de myndigheter som nu utses till marknadskontroll-
myndigheter. Samtliga utsedda marknadskontrollmyndigheter 
kan dock förutsättas redan ha såväl riktlinjer som rutiner för 
personuppgiftsbehandling på plats. 

I EU:s dataskyddsförordning finns rättslig grund för mark-
nadskontrollmyndigheternas personuppgiftsbehandling inom 
ramen för deras marknadskontrollverksamhet. Det behöver inte 
införas några nya bestämmelser om behandling av person-
uppgifter med anledning av EU:s marknadskontrollförordning. 

 
Utredningens bedömning överensstämmer med promemorians. 
Remissinstanserna yttrar sig inte särskilt över utredningens 

bedömning. 

Skälen för promemorians bedömning 

EU:s dataskyddsförordning 

För att myndigheter ska kunna utbyta information med varandra 
krävs, förutom att informationen inte är sekretessbelagd eller att 
sekretessen kan brytas, att bestämmelser om behandling av 
personuppgifter hos myndigheterna ger stöd för att uppgifterna får 
behandlas. Dataskyddsregleringen innebär vissa begränsningar av 
informationsutbyte i de fall personuppgifter berörs. I skäl 47 till 
EU:s marknadskontrollförordning anges att all behandling av 
personuppgifter enligt förordningen omfattas av förordning (EU) 
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2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), härefter EU:s dataskyddsförordning. I 
artikel 17 i EU:s marknadskontrollförordning ställs också krav på att 
marknadskontrollmyndigheterna ska skydda personuppgifter i 
enlighet med unionsrätten och nationell rätt. 

EU:s dataskyddsförordning utgör grunden för generell 
personuppgiftsbehandling inom EU. I svensk rätt kompletteras 
förordningen av lagen (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i sektorspecifika 
registerförfattningar som i stor utsträckning reglerar svenska 
myndigheters personuppgiftsbehandling. 

EU:s dataskyddsförordning gäller i princip för all automatiserad 
behandling, samt i vissa fall manuell behandling, av personuppgifter. 
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar levande person. Typiska personuppgifter är person-
nummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en person-
uppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag. 
Personuppgiftsbehandling innefattar alla former av åtgärder med 
personuppgifter, exempelvis insamling, användning, utlämnande, 
spridning eller förstöring. Förordningen hindrar dock inte 
myndigheter att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighets-
principen. En myndighet är inte skyldig att lämna ut allmänna 
handlingar på elektronisk väg men om det sker gäller 
dataskyddsförordningen för sådant utlämnande. 

Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgifts-
ansvarig eller personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den 
som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 
behandlingen ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den som 
behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning. När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska 
hanteringen regleras genom avtal (artikel 28.3 i EU:s dataskydds-
förordning). 

För att en myndighets behandling av personuppgifter ska vara 
laglig måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. 
Personuppgifter får endast behandlas om minst ett av det villkor som 
anges i artikel 6.1 a–f i EU:s dataskyddsförordning är uppfyllt. Dessa 
villkor utgör den rättsliga grunden för personuppgiftbehandlingen. 
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Uppräkningen av vad som kan utgöra rättslig grund för behandling 
av personuppgifter i artikel 6.1 är uttömmande. Av intresse för 
myndigheters verksamhet är artikel 6.1 e som gäller när 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning. I förarbetena till dataskyddslagen uttalar 
regeringen att alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag 
åt statliga myndigheter att utföra är av allmänt intresse (se 
propositionen Ny dataskyddslag [prop. 2017/18:105], s. 56 och 57). 

Personuppgifter i marknadskontrollverksamhet 

Genom förslagen i denna promemoria utses ansvariga marknads-
kontrollmyndigheter för de 70 unionsrättsakter som anges i bilaga I 
till EU:s marknadskontrollförordning.  

I huvudsak innebär dessa förslag att de myndigheter som i dag 
ansvarar för marknadskontroll inom sina respektive sektorer ska 
fortsätta att ha det ansvaret. I några fall föreslås dock en viss 
omfördelning av marknadskontrollansvar myndigheter emellan (se 
avsnitt 3.1). I några fall föreslås även att en ansvarig marknads-
kontrollmyndighet utses på områden där det hittills har saknats en 
sådan (se avsnitt 3.2). Samtliga myndigheter som på så sätt föreslås 
få nya uppgifter är redan i dag marknadskontrollmyndigheter. De 
tillkommande uppgifterna bedöms endast nödvändiggöra en mindre 
mängd tillkommande hantering av personuppgifter. 

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag som innebär att 
marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att 
kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad 
uppfyller gällande krav. De myndigheter som genom förslagen i 
denna promemoria nu utses till marknadskontrollmyndigheter kan, 
till följd av sina utökade befogenheter, komma att behöva hantera 
personuppgifter i något större utsträckning än i dag. Bland annat 
förutses en ökad insamling av uppgifter om enskilda hos berörda 
myndigheter vid marknadskontrollen. Inom ramen för denna 
verksamhet kommer alltså myndigheterna att behandla till exempel 
organisationsnummer för enskild näringsverksamhet, namn på 
fysiska företrädare och adress- och kontaktuppgifter. 
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Promemorian gör sammantaget bedömningen att promemorians 
förslag kan innebära en utökad personuppgiftsbehandling för några 
av de myndigheter som nu utses till marknadskontrollmyndigheter. 
Det kan emellertid förutsättas att samtliga myndigheter redan har 
såväl riktlinjer som rutiner för personuppgiftshantering på plats. 

EU:s dataskyddsförordning ställer krav på att myndigheten har 
rättslig grund för behandling av personuppgifterna. Genom ut-
pekandet som marknadskontrollmyndighet ges marknadskontroll-
myndigheterna i uppdrag att utföra uppgifter som är av allmänt 
intresse. Det innebär att den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i EU:s 
dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter är 
tillämplig. Personuppgiftsbehandlingen bedöms nödvändig för att 
kunna utföra nu nämnda uppgifter och den rättsliga grunden är 
fastställd på det sätt som krävs enligt artikel 6.3. 

Det förekommer att uppgifter som samlas in i marknads-
kontrollverksamhet hanteras av andra än marknadskontroll-
myndigheterna själva, till exempel konsulter. Om det ingår 
behandling av personuppgifter i hanteringen är bestämmelserna om 
personuppgiftsbiträden tillämpliga och personuppgiftsbiträdesavtal 
ska upprättas. 

Vad gäller frågan om personuppgiftsbehandlingen är 
proportionerlig bör beaktas att berörda ekonomiska aktörer agerar 
yrkesmässigt. De uppgifter som kommer att behandlas är inte sådana 
känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s data-
skyddsförordning eller uppgifter om lagöverträdelser (artikel 10). 
Det kommer främst vara fråga om kontaktuppgifter till företrädare 
för juridiska personer. Intrånget i de registrerades personliga 
integritet bedöms därför vara förhållandevis litet. Vid en avvägning 
mellan den registrerades personliga integritet och behovet av att 
personuppgiften behandlas framstår behandlingen som 
proportionerlig. 

Det finns inte någon särskild lagreglering avseende person-
uppgiftsbehandling i ärenden avseende marknadskontroll. Myndig-
heternas hantering av personuppgifter sker med stöd av EU:s 
dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordningen 
(2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. Promemorian bedömer att det finns stöd för den 
behandling av personuppgifter som promemorians förslag kan 
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medföra i det generella dataskyddsregelverket. Det behöver inte 
införas några nya bestämmelser om behandling av personuppgifter 
med anledning av EU:s marknadskontrollförordning.
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7 Avgifter vid marknadskontroll 

Promemorians förslag: Bestämmelser som anger att marknads-
kontrollmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter eller ta 
ut avgifter för marknadskontroll enligt EU:s marknadskontroll-
förordning ska införas eller kompletteras i 

• förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotor-
drivna mobila maskiner 

• förordningen om EG-gödselmedel 

• förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

• förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

• avgasreningsförordningen 

• förordningen om fritidsbåtar och vattenskotrar 

• förordningen om marin utrustning. 
 
I förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna 
mobila maskiner och avgasreningsförordningen ska 
bestämmelserna om lagstöd också kompletteras med en 
hänvisning till lagen med bemyndigande att meddela vissa 
föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn. 

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med 

promemorians. Utredningen föreslår att bemyndiganden för 
marknadskontrollmyndigheterna att meddela föreskrifter om 
ersättning för kostnader för marknadskontroll enligt EU:s 



              

209 

marknadskontrollförordning ska framgå i en sektorsövergripande 
förordning. 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har inget 
att invända mot förslaget att bemyndiganden för marknadskontroll-
myndigheterna att ta ut avgift för sin verksamhet framgår i en 
sektorsövergripande förordning. 

Skälen för promemorians förslag: I utkastet till lagrådsremiss 
föreslås att det i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn ska införas ett generellt bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. För att lagstiftningen ska vara 
överskådlig föreslås vidare att vissa produktlagar som i dag innehåller 
avgiftsbestämmelser ska innehålla en upplysningsbestämmelse som 
hänvisar till bemyndigandet i lagen (2014:140) med bemyndigande 
att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn. Enligt utkastets förslag ska sådana 
upplysningsbestämmelser införas i  

• lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet 

• lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel 

• miljöbalken (1998:808) 

• lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från 
mobila maskiner 

• luftfartslagen (2010:500) 

• lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

• avgasreningslagen (2011:318) 

• drivmedelslagen (2011:319) 

• lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar 

• elsäkerhetslagen (2016:732) 

• lagen (2016:768) om marin utrustning. 

Syftet med förslagen i denna promemoria är att anpassa svensk rätt 
till EU:s marknadskontrollförordning genom ändringar i de berörda 
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produktförordningarna. Förslagen i promemorian har utformats 
med utgångspunkten att de möjligheter marknadskontroll-
myndigheterna i dag har att ta ut avgifter för utförd kontroll ska vara 
oförändrade.  Vissa justeringar av avgiftsbestämmelser och 
anknytande bestämmelser på förordningsnivå behöver göras enligt 
det följande. 

I utkastet till lagrådsremiss har ändringar föreslagits av några 
bestämmelser i produktlagarna som rör avgifter i syfte att undvika 
dubbelreglering. De förslagen nödvändiggör justeringar av de 
anslutande förordningarna.   

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att bemyndigandena att 
meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning i 29 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar 
och vattenskotrar och 22 § lagen (2016:768) om marin utrustning 
ersätts av hänvisningar till lagen med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn. Av 15 § förordningen (2016:98) om fritidsbåtar 
och vattenskotrar följer att Transportstyrelsen får meddela 
föreskrifter om avgifter enligt 29 § lagen om fritidsbåtar och 
vattenskotrar. För att denna bestämmelse även fortsatt ska innefatta 
ett bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning ska det 
med stöd av bemyndigandet i 2 § lagen med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn anges att Transportstyrelsen även får meddela 
sådana föreskrifter. Av samma skäl ska motsvarande ändring införas 
i 17 § förordningen (2016:770) om marin utrustning.  

Nuvarande bestämmelser om tillsyn av produkter i lagen 
(1992:1684) om EG-gödselmedel avser uteslutande kontroll av 
produktkrav enligt den harmoniserade unionslagstiftning som anges 
i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning, och ingen annan 
form av tillsyn. Därför föreslås i utkastet till lagrådsremiss att lagens 
tillsynsbestämmelser upphävs och ersätts av bestämmelser om 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Enligt 
förslaget ska även avgiftsbemyndigandet i 8 § lagen upphävas. Av 
2 § 3 förordningen (2004:13) om EG-gödselmedel följer att 
marknadskontrollmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter 
för kontroll som utövas enligt förordning (EG) nr 2003/2003, enligt 
lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel eller enligt föreskrifter som 
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meddelats med stöd av lagen. Då denna bestämmelse har meddelats 
med stöd av 8 § lagen om EG-gödselmedel måste den anpassas. För 
att marknadskontrollmyndigheten även fortsatt ska få meddela 
föreskrifter om avgifter för marknadskontroll ska bemyndigandet i 
2 § lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn utnyttjas. I 
förordningen om EG-gödselmedel ska därför anges att marknads-
kontrollmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. 

I 27 § andra stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor finns en bestämmelse som, i fråga om sådan tillsyn 
som utgör marknadskontroll enligt lagen, anger att avgift för 
tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan får 
tas ut endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte 
uppfyller ställda krav. I utkastet till lagrådsremiss föreslås att den 
bestämmelsen ska utgå. För att rättsläget ska förbli oförändrat ska 
därför en motsvarande bestämmelse tas in som en ny paragraf i 
förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 

Transportstyrelsen tar i dag med stöd av 34 § avgasreningslagen 
(2011:318) och 16 § avgasreningsförordningen ut en tillsynsavgift av 
tillverkare av fordon och fordonskomponenter i form av en löpande 
timtaxa, se 29 kap. 1 § 3 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 
(TSFS 2016:105). Därtill tar Transportstyrelsen i dag med stöd av 
12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från 
mobila maskiner och 9 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för 
vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ut en tillsynsavgift 
av tillverkare av motorer till mobila maskiner i form av en löpande 
timtaxa, se 29 kap. 1 § 1 TSFS 2016:105.  

För att säkerställa att det inte råder någon osäkerhet om att 
nuvarande möjlighet att ta ut avgift för marknadskontroll består, bör 
det i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbrännings-
motordrivna mobila maskiner och avgasrenings-
förordningen (2011:345) införas en bestämmelse som anger att 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för 
marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. I 
sammanhanget kan noteras att förordningen om buller från viss 
utomhusutrustning hänvisar till förordningen om avgaskrav för vissa 
förbränningsmotordrivna mobila maskiner i fråga om 
bemyndiganden att meddela föreskrifter om avgifter (11 §). 
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I en inledande paragraf i förordningen om avgaskrav för vissa 
förbränningsmotordrivna mobila maskiner respektive avgasrenings-
förordningen anges vilket rättsligt stöd de följande paragraferna i 
förordningen har. Då förordningarna tillförts nya paragrafer bör den 
inledande paragrafen kompletteras så att det framgår vilka 
bemyndiganden som utnyttjats för dessa nya paragrafer. Den 
inledande paragrafen ska därför kompletteras med en hänvisning till 
lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Samtidigt 
ska nödvändiga följdändringar göras i paragraferna. 

Det finns flera paragrafer i förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som behöver ändras för 
att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna fortsätta att ta ut 
avgifter för marknadskontroll på samma sätt som de gör i dag när 
det gäller tillsyn.  

Enligt 6 kap. 2 § i förordningen om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken har vissa aktörer skyldighet att betala 
avgifter för Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn avseende 
kemiska produkter. Bestämmelsen bör kompletteras så att den även 
gäller avgift för marknadskontroll av sådana produkter. Motsvarande 
kompletteringar ska göras i de bestämmelser i förordningen som 
reglerar producenters skyldighet att betala avgift för 
Naturvårdsverkets tillsyn avseende elutrustning, batterier och 
förpackningar. Samtidigt ska nödvändiga redaktionella ändringar 
göras i 1 kap. 1 § och 6 kap. 1 §. 

Läkemedelsverket har genom 6 kap. 52 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken bemyndigats att 
meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn av 
kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Enligt föreslagna 
ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Läkemedels-
verket vara marknadskontrollmyndighet och utöva kontroll enligt 
EU:s marknadskontrollförordning över att kosmetiska produkter 
och tatueringsfärger överensstämmer med kraven i förordning (EG) 
nr 1223/2009 respektive post 75 i bilaga XVII till förordning (EG) 
nr 1907/2006. Bemyndigandet för Läkemedelsverket att meddela 
föreskrifter om avgifter för tillsyn bör kompletteras så att det även 
omfattar kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning.  
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8 Anpassningar till EU:s kontroll-
förordning  

8.1 Reglering av offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet  

EU:s kontrollförordning innehåller bestämmelser om hur den 
offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras och 
genomföras. Förordningen ersätter Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 884/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd. 

Kontrollförordningen har ett bredare tillämpningsområde än 
förordning (EG) nr 884/2004 och ska, till skillnad från den 
förordningen, även tillämpas vid kontroll av utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel, av användning av växtskyddsmedel 
samt avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön.  

Syftet med kontrollförordningen är att fastställa harmoniserade 
unionsramar för organisationen av offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet än offentlig kontroll i alla led i den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Med annan offentlig 
verksamhet avses annan verksamhet än offentlig kontroll som de 
behöriga myndigheterna utför på området. Exempel på annan 
offentlig verksamhet är kontrollmyndigheternas åtgärder att utfärda 
förelägganden vid bristande efterlevnad. 

Den 1 augusti 2020 trädde nya och ändrade bestämmelser i 
miljöbalken i kraft, se propositionen Förbättrad tillsyn på 
miljöområdet (prop. 2019/20:137). De nya och ändrade 
bestämmelserna i balken innebär bland annat att miljöbalken 
anpassas till EU:s kontrollförordning.  



              

214 

Det finns således tre slag av tillsyn på miljöområdet – tillsyn som 
grundas på miljöbalkens bestämmelser, kontroll enligt EU:s 
marknadskontrollförordning och kontroll enligt EU:s kontroll-
förordning. Flera av de myndigheter som bedriver tillsyn på 
miljöområdet, såsom Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och 
kommunerna, utför tillsyn av alla tre slag. I denna promemoria 
föreslås att nya bestämmelser om kontroll enligt EU:s marknads-
kontrollförordning tas in i miljötillsynsförordningen. För 
tillämpningens skull är det nödvändigt att i det sammanhanget också 
anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och 
de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020.  

8.2 Behöriga myndigheter enligt EU:s kontroll-
förordning 

Promemorians förslag: De myndigheter som enligt miljö-
tillsynsförordningen ansvarar för tillsyn av utsläppande på 
marknaden och användning av växtskyddsmedel samt avsiktlig 
utsättning av genmodifierade organismer i miljön ska utses till 
behöriga myndigheter enligt artikel 4 i EU:s kontrollförordning. 
Det innebär att Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalie-
inspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna 
utses till behöriga myndigheter. 

Skälen för promemorians förslag 

Reglering av de behöriga myndigheternas ansvarsområden  

Medlemsstaterna ska för vart och ett av de områden som omfattas 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i EU:s kontrollförordning 
utse den eller de myndigheter som ska tilldelas ansvaret för att 
organisera eller utföra offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet. Enligt artikel 4 är de myndigheter som tilldelas ansvaret 
för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet behöriga myndigheter. 

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 
är ansvariga för tillsyn av utsläppande på marknaden och användning 
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av växtskyddsmedel samt avsiktlig utsättning av genmodifierade 
organismer i miljön bör utses till behöriga myndigheter enligt EU:s 
kontrollförordning. Det innebär att Havs- och vattenmyndigheten, 
Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket ska utses till behöriga 
myndigheter i fråga om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön enligt den fördelning som följer av 2 kap. 13, 14 
och 18 §§ miljötillsynsförordningen. 

Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna ska 
utses till behöriga myndigheter i fråga om utsläppande på marknaden 
av växtskyddsmedel och användning av växtskyddsmedel enligt den 
fördelning som följer av 2 kap. 21, 30–32 §§ miljötillsyns-
förordningen. Därutöver ska Jordbruksverket utses till behörig 
samordnande myndighet för användning av växtskyddsmedel (se 
avsnitt 7.3). 

Tilldelning av ansvar för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet  

Kommunerna kommer att vara behöriga myndigheter enligt EU:s 
kontrollförordning. Det innebär inte att kommunerna tillförs nya 
tillsynsobjekt men de får ett nytt regelverk att följa och till viss del 
nya åligganden. Om kommissionen utnyttjar de delegerade 
befogenheter som kontrollförordningen ger kan kommunerna 
dessutom bli skyldiga att följa särskilda krav och praktiska 
arrangemang när den offentliga kontrollen utförs.  

Normalt ingår det i en behörig myndighets uppgifter att ha 
kontakter med kommissionen och övriga medlemsstater på ett visst 
område. När det som i detta fall finns flera behöriga myndigheter 
inom en medlemsstat måste en central myndighet utses som svarar 
för kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater inom 
ett område. Vilka myndigheter som utses till samordnande 
myndigheter framgår av avsnitt 7.3. De kommunala nämnderna 
åläggs således inte uppgifter som innebär krav på kontakter med 
kommissionen och andra medlemsstater.  
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8.3 Samordnande myndigheter enligt EU:s kontroll-
förordning  

Promemorians förslag: Kemikalieinspektionen ska samordna 
samarbetet och kontakterna med Europeiska kommissionen och 
övriga medlemsstater i Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 4.2 b i EU:s kontrollförordning i frågor som rör 
utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel. 

Jordbruksverket ska samordna samarbetet och kontakterna 
med Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i 
Europeiska unionen i enlighet med artikel 4.2 b i EU:s 
kontrollförordning i frågor som rör användning av 
växtskyddsmedel. 

Naturvårdsverket ska samordna samarbetet och kontakterna 
med Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i 
Europeiska unionen i enlighet med artikel 4.2 b i EU:s 
kontrollförordning i frågor som rör avsiktlig utsättning av 
genmodifierade organismer i miljön enligt förordningen 
(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön och förordning (EG) nr 1829/2003.  

Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårds-
verket ska dessutom inom sina ansvarsområden utföra de 
uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 100 i EU:s 
kontrollförordning. 

 
Skälen för promemorians förslag: Om en medlemsstat tilldelar 
ansvaret för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet på ett och samma område till mer än en behörig 
myndighet ska medlemsstaten se till att samordningen mellan de 
behöriga myndigheterna är ändamålsenlig och verkningsfull 
(artikel 4.2 a i EU:s kontrollförordning). En myndighet med ansvar 
för att samordna samarbetet ska utses på varje område 
(artikel 4.2 b). Den samordnande myndigheten ska även svara för 
kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater inom 
området (artikel 4.2 b).  

De myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning i dag bör 
vara samordnande myndigheter enligt EU:s kontrollförordning och 
därmed sköta kontakterna med kommissionen och andra medlems-
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stater samt ansvara för att samordningen mellan de behöriga 
myndigheterna är ändamålsenlig och verkningsfull. Det innebär att 
Kemikalieinspektionen ska vara samordnande myndighet i frågor 
som rör utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel. 
Jordbruksverket ska vara samordnande myndighet i frågor som rör 
användning av växtskyddsmedel och Naturvårdsverket ska vara 
samordnande myndighet i frågor som rör avsiktlig utsättning av 
genmodifierade organismer i miljön. 

Enligt artikel 100 i EU:s kontrollförordning ska medlemsstaterna 
utse ett eller flera nationella referenslaboratorier för varje referens-
laboratorium som utsetts för Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 93.1. Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket ska inom sina ansvarsområden utföra de uppgifter 
som ankommer på en medlemsstat enligt artikel 100.
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9 Följdändringar och övriga 
anpassningar 

9.1 Ändringar till följd av att förordning (EG) 
nr 765/2008 ändras 

Promemorians förslag: I förordningen om farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning och tullförordningen ska 
hänvisningar till bestämmelser om marknadskontroll i 
förordning (EG) nr 765/2008 ändras så att hänvisningarna i 
stället avser EU:s marknadskontrollförordning. 

I följande förordningar som hänvisar till bestämmelser om 
ackreditering eller CE-märkning i förordning (EG) nr 765/2008 
ska förordning (EG) nr 765/2008 anges med dess nya titel: 

• förordningen om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten 
av guld, silver eller platina 

• containerförordningen 

• förordningen om arbetsförhållanden vid vissa internationella 
vägtransporter 

• förordningen om besiktning av samlingstält 

• förordningen om besiktning av tivolianordningar 

• körkortsförordningen 

• förordningen om buller från viss utomhusutrustning 

• förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 

• förordningen om transport av farligt gods 

• förordningen om energideklaration för byggnader 
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• skatteförfarandeförordningen 

• taxitrafikförordningen 

• förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning 

• förordningen om certifiering av vissa tjänster på 
energiområdet 

• förordningen om energikartläggning i stora företag 

• förordningen om frivillig miljöledning och miljörevision 

• förordningen om redovisningscentraler och beställnings-
centraler för taxitrafik 

• förordningen om fluorerande växthusgaser. 

 
Utredningens förslag överensstämmer delvis med 

promemorians.  
Utredningen föreslår inte att hänvisningar till bestämmelser om 

ackreditering eller CE-märkning i förordning (EG) nr 765/2008 ska 
ersättas med hänvisningar till förordningens nya titel när det gäller 
förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för 
arbeten av guld, silver eller platina, containerförordningen 
(1980:640), förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid 
vissa internationella vägtransporter, förordningen (1993:1633) om 
besiktning av samlingstält, förordningen (1993:1634) om besiktning 
av tivolianordningar, körkortsförordningen (1998:980), 
förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning, 
förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 
m.m., förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 
förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader, 
skatteförfarandeförordningen (2011:1261), taxitrafikförordningen 
(2012:238), förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster 
på energiområdet, förordningen (2014:347) om energikartläggning i 
stora företag, förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och 
miljörevision eller förordningen (2016:623) om redovisnings-
centraler och beställningscentraler för taxitrafik.  

Remissinstanserna har inte haft några invändningar mot 
utredningens förslag.  
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Skälen för promemorians förslag  

Hänvisningar till förordning (EG) nr 765/2008 ska ersättas med 
hänvisningar till EU:s marknadskontrollförordning  

I förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning och i tullförordningen (2016:287) finns 
hänvisningar till bestämmelser om marknadskontroll i förordning 
(EG) nr 765/2008. Eftersom bestämmelserna om marknadskontroll 
i förordning (EG) nr 765/2008 togs bort den 16 juli 2021 ska 
hänvisningarna i stället avse EU:s marknadskontrollförordning. Det 
finns dock inte behov av att i 1 kap. 1 § andra stycket 
tullförordningen ange att uttryck som används i tullförordningen 
har samma betydelse som i EU:s marknadskontrollförordning.  

Hänvisningarna till EU:s marknadskontrollförordning bör vara 
dynamiska. Därigenom får ändringar i EU:s marknads-
kontrollförordning omedelbart genomslag.  

Förordning (EG) nr 765/2008 ska anges med ny titel i hänvisningar 
som avser ackreditering eller CE-märkning  

I flera sektorsspecifika förordningar finns det hänvisningar till 
bestämmelser om ackreditering och CE-märkning i förordning 
(EG) nr 765/2008. Dessa bestämmelser upphävs inte genom EU:s 
marknadskontrollförordning och hänvisningarna i dessa svenska 
förordningar bör därför endast ändras på så sätt att förordning (EG) 
nr 765/2008 anges med dess nya titel. I Den första kompletterande 
promemorian till utredningens betänkande föreslogs sådana 
ändringar när det gäller fordonsförordningen (2009:211), 
förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll samt plan- och byggförordningen 
(2011:338). Utredningen har föreslagit att sådana ändringar även bör 
införas i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning samt i förordningen (2016:1128) om 
fluorerande växthusgaser. Sådana ändringar bör dock göras i samtliga 
förordningar där det vid bestämmelser om ackreditering och CE-
märkning hänvisas till den äldre titeln för förordning (EG) 
nr 765/2008. Följande förordningar ska därför ändras: 
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• förordningen om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av 
guld, silver eller platina 

• containerförordningen 

• förordningen om arbetsförhållanden vid vissa internationella 
vägtransporter 

• förordningen om besiktning av samlingstält 

• förordningen om besiktning av tivolianordningar 

• körkortsförordningen 

• förordningen om buller från viss utomhusutrustning 

• förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 

• förordningen om transport av farligt gods 

• förordningen om energideklaration för byggnader 

• skatteförfarandeförordningen 

• taxitrafikförordningen 

• förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning 

• förordningen om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 

• förordningen om energikartläggning i stora företag 

• förordningen om frivillig miljöledning och miljörevision 

• förordningen om redovisningscentraler och beställningscentraler 
för taxitrafik 

• förordningen om fluorerande växthusgaser. 

9.2 Ändringar till följd av föreslagna anpassningar 
till EU:s marknadskontrollförordning 

Promemorians förslag: I förordningen om måttenheter, 
mätningar och mätdon ska hänvisningar till de bestämmelser i 
lagen om måttenheter, mätningar och mätdon som fått nya 
beteckningar anpassas. 
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Kemikalieinspektionen ska överta den föreskriftsrätt avseende 
avgifter för marknadskontroll som Jordbruksverket har enligt 
förordningen om EG-gödselmedel. 

Direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda 
för användning i explosionsfarliga omgivningar ska anges med 
dess rättade titel i förordningen med instruktion för 
Arbetsmiljöverket och i elsäkerhetsförordningen. 

Arbetsmiljöverkets ansvar för marknadskontrollen över att 
produkter överensstämmer med kraven i förordning (EU) 
nr 2016/425 om personlig skyddsutrustning ska endast regleras i 
förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om personlig skyddsutrustning. 

Den skyldighet att lämna uppgifter till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap som Livsmedelsverket har enligt 
förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar ska upphöra. 

 
Utredningens förslag: Utredningen föreslår att myndigheternas 

marknadskontrollansvar ska framgå i en sektorsövergripande 
förordning i stället för i de sektorsspecifika förordningarna. 
Utredningen lämnar därför inga förslag om följdändringar i och 
justeringar av de sektorsspecifika förordningarna som motsvarar 
promemorians förslag. 

Remissinstanserna: Då utredningen föreslagit en sektors-
övergripande förordning har remissinstanserna inte haft anledning 
att beröra frågan om behov av följdändringar i de sektorsspecifika 
förordningarna. 

Skälen för promemorians förslag: I utkastet till lagrådsremiss 
föreslås att den nuvarande 6 a § lagen (1992:1514) om måttenheter, 
mätningar och mätdon ska betecknas 6 i §. Den nuvarande 
hänvisning i 7 § 2 andra stycket förordningen (1993:1066) om 
måttenheter, mätningar och mätdon till 6 a § lagen om måttenheter, 
mätningar och mätdon ska därför ersättas med en hänvisning till 
6 i §. 

Enligt 2 § 3 förordningen (2004:13) om EG-gödselmedel får 
Jordbruksverket meddela föreskrifter om avgifter för kontroll som 
utövas enligt förordning (EG) nr 2003/2003. I avsnitt 3.1 föreslås 
Kemikalieinspektionen överta Jordbruksverkets ansvar för 
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marknadskontrollen av produkter som omfattas av förordning (EG) 
nr 2003/2003. Som en följd av detta ska Kemikalieinspektionen även 
överta föreskriftsrätten avseende avgifter för marknadskontroll. 

Titeln för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU 
av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för 
användning i explosionsfarliga omgivningar har rättats (EUT L 60, 
5.3.2016, s. 101–104). I 2 § 3 d förordningen (2007:913) med 
instruktion för Arbetsmiljöverket samt i 40 § elsäkerhets-
förordningen (2017:218) hänvisas till direktivets felaktiga titel. 
Dessa bestämmelser ska därför anpassas och den rättade titeln 
användas. 

I dag framgår Arbetsmiljöverkets ansvar för marknadskontrollen 
av personlig skyddsutrustning av såväl 3 § förordningen (2018:127) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
personlig skyddsutrustning som av 2 § 3 e förordningen (2007:913) 
med instruktion för Arbetsmiljöverket. Det är tillräcklig om detta 
ansvar framgår i en av förordningarna. Marknadskontrollansvaret för 
produkter som omfattas av förordning (EU) nr 2016/425 delas 
mellan Konsumentverket och Arbetsmiljöverket. Eftersom 
Konsumentverkets ansvar framgår av 2 § förordningen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig 
skyddsutrustning blir det tydligast för marknadsaktörerna om även 
Arbetsmiljöverkets ansvar regleras i denna förordning. 2 § 3 e 
förordningen med instruktion för Arbetsmiljöverket ska därför 
utgå. 

I avsnitt 3.1 föreslås Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap överta Livsmedelsverkets ansvar för marknadskontrollen 
av produkter som omfattas av förordning (EU) 2016/426. Enligt 5 § 
förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om gasanordningar har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap en samordnande funktion när det 
gäller marknadskontroll av anordningar och tillbehör och enligt 8 § 
andra stycket ska Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket lämna de 
uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som 
denna myndighet behöver för att utföra sin samordnande funktion. 
Då Livsmedelsverket inte längre ska ansvara för någon del av 
marknadskontrollen av produkter som omfattas av förordning (EU) 
2016/426 ska myndighetens uppgiftsskyldighet enligt 8 § andra 
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stycket förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om gasanordningar upphöra. 

9.3 Socialstyrelsen ska inte längre ingå i 
marknadskontrollrådet 

Promemorians förslag: Socialstyrelsen ska inte ingå i marknads-
kontrollrådet. 

 
Utredningens förslag överensstämmer inte med promemorians 

förslag. Utredningen föreslår inte någon ändring av vilka 
myndigheter som ska ingå i marknadskontrollrådet. 

Remissinstanserna har inte berört frågan om Socialstyrelsens 
deltagande i marknadskontrollrådet.  

Skälen för promemorians förslag: Av förordningen (2015:284) 
med instruktion för Socialstyrelsen framgår bland annat att 
myndigheten är en förvaltningsmyndighet för verksamhet som 
gäller hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, 
tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade 
samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Socialstyrelsen ska 
också bistå regeringen med underlag och expertkunskap för 
utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens 
uppdrag ingår även att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och 
statistik och göra uppföljningar och utvärderingar i syfte att stödja 
och utveckla hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tidigare hade 
Socialstyrelsen tillsyn över egentillverkade produkter inom hälso- 
och sjukvården men tillsynsansvaret flyttades till Inspektionen för 
vård och omsorg år 2013.  

Med beaktande av att Socialstyrelsen inte längre ansvarar för 
tillsyn eller kontroll av produkter saknas behov av att myndigheten 
deltar i det informations- och erfarenhetsutbyte om marknads-
kontroll som sker inom ramen för marknadskontrollrådet. 
Socialstyrelsen ska därför inte längre ingå i marknadskontrollrådet. 
Den förteckning över statliga myndigheter som ingår i 
marknadskontrollrådet som återfinns i bilagan till förordningen 
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn ska anpassas för att återspegla denna förändring av rådets 
sammansättning. 
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9.4 Övriga anpassningar i miljötillsynsförordningen 
till EU:s kontrollförordning och EU:s 
marknadskontrollförordning 

Promemorians förslag: Bestämmelser i miljötillsyns-
förordningen om samarbete och samordning mellan tillsyns-
myndigheter, tillsynsvägledning och uppgiftsskyldighet ska 
tillämpas för myndigheter som ska utöva kontroll enligt EU:s 
kontrollförordning eller EU:s marknadskontrollförordning. 

 
Utredningens förslag: Utredningen föreslår att myndigheternas 

marknadskontrollansvar ska framgå i en sektorsövergripande 
förordning i stället för i de sektorsspecifika förordningarna. 
Utredningen behandlar heller inte EU:s kontrollförordning. 
Utredningen lämnar av dessa skäl inga förslag om anpassningar i 
miljötillsynsförordningen som motsvarar promemorians förslag. 

Remissinstanserna har inte haft anledning att beröra de frågor 
som behandlas i detta avsnitt.  

Skälen för promemorians förslag: I utkastet till lagrådsremiss 
föreslås att befintliga bestämmelser i 26 kap. miljöbalken om 
tillsynsmyndigheters tillsynsvägledning och samarbete mellan 
tillsynsmyndigheter görs tillämpliga vid marknadskontroll, vilket 
innebär att de även gäller för myndigheter som inte är marknads-
kontrollmyndigheter men som har ett ansvar för att bedriva 
marknadskontroll. Att dessa bestämmelser ska tillämpas vid kontroll 
enligt EU:s kontrollförordning följer av nuvarande lydelse av 26 kap. 
30 och 31 §§ miljöbalken.  

I miljötillsynsförordningen finns bestämmelser som rör 
uppföljning och utvärdering av tillsynen, underrättelse och 
information till tillsynsvägledande myndigheter samt bestämmelser 
om tillsynsvägledning. Dessa bestämmelser är viktiga för att 
tillsynen ska vara effektiv och samordnad och bör gälla även vid 
kontroll enligt EU:s kontrollförordning eller EU:s marknads-
kontrollförordning.  

Bestämmelserna i 1 kap. miljötillsynsförordningen ska göras 
tillämpliga även när en myndighet utövar kontroll enligt EU:s 
kontrollförordning eller EU:s marknadskontrollförordning. 
Skyldigheten för en tillsynsmyndighet att årligen följa upp och 
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utvärdera sin tillsynsverksamhet (1 kap. 12 § miljötillsyns-
förordningen) ska även gälla för myndigheter som enligt 2 kap. ska 
utöva kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Tillsyns-
myndighetens skyldigheter att på begäran lämna den information 
som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsyns-
vägledning (1 kap. 1 §) samt att uppmärksamma ansvarig myndighet 
på uppgifter som kan leda till tillsynsåtgärder (1 kap. 16 § miljö-
tillsynsförordningen) ska gälla även när kommunerna och 
länsstyrelserna utövar kontroll enligt EU:s marknadskontroll-
förordning. Tillsynsmyndigheternas skyldighet att, om det är 
ändamålsenligt och möjligt, samordna tillsynen ska även tillämpas 
vid kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning (1 kap. 17 § 
miljötillsynsförordningen).  

De tillsynsvägledande myndigheterna som avses i 3 kap. ska inom 
sitt vägledningsområde även ge tillsynsvägledning i fråga om 
kontroll enligt EU:s kontrollförordning eller EU:s marknads-
kontrollförordning av EU-förordningar och bestämmelser som 
genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde 
(3 kap. 1 § miljötillsynsförordningen). Detta innebär att de 
myndigheter som utses till marknadskontrollmyndigheter även har 
ansvar för att ge tillsynsvägledning i frågor som gäller kontroll enligt 
EU:s kontrollförordning eller EU:s marknadskontrollförordning.
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10 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Promemorians förslag: De föreslagna förordningsändringarna 
ska träda i kraft den 2 juli 2022. 

I övergångsreglerna till förordningen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska 
produkter ska det införas en bestämmelse som innebär att 
Läkemedelsverket ansvarar för marknadskontrollen av sådana 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för vilka 
kraven i direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik fortsatt ska tillämpas. 

Promemorians bedömning: Det finns inte behov av 
ytterligare övergångsbestämmelser. 

 
Utredningens förslag överensstämmer inte med promemorians. 

Utredningen föreslår att den sektorsövergripande förordningen och 
övriga författningsändringar ska träda i kraft den 16 juli 2021.  

Remissinstanserna har inga invändningar mot förslagen. 
Skälen för promemorians förslag och bedömning: De 

förordningsändringar som föreslås är anpassningar och följd-
ändringar med anledning av att EU:s marknadskontrollförordning 
ska tillämpas i sin helhet. De återstående lagändringar som enligt 
utkastet till lagrådsremiss behövs för att komplettera EU-
förordningen föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. De föreslagna 
förordningsändringarna ska träda i kraft samma datum. 

Enligt punkt 4 b i övergångsbestämmelserna till lagen (2021:600) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 
medicintekniska produkter gäller den upphävda lagen (1993:589) 
om medicintekniska produkter alltjämt för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik som har släppts ut på marknaden 
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eller har tagits i bruk före den 26 maj 2022, med vissa närmare 
angivna undantag. Även enligt punkt 11 i nu nämnda 
övergångsbestämmelser ska den upphävda lagen gälla. I punkt 19 
anges att bestämmelserna om tillsyn, straff, förverkande, 
tystnadsplikt och avgifter i den upphävda lagen ska fortsätta att gälla 
i de avseenden och så länge som bestämmelser i den lagen ska 
tillämpas.  

Enligt förslag i utkastet till lagrådsremiss ska bestämmelserna om 
marknadskontroll vara tillämpliga även vid marknadskontroll av 
sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för vilka 
den upphävda lagen enligt övergångsbestämmelserna till lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 
medicintekniska produkter fortfarande ska tillämpas.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 
27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik återfinns i punkt 11 i bilaga I till EU:s marknads-
kontrollförordning. Den skyldighet att utse en myndighet som 
ansvarar för marknadskontrollen som följer av artikel 10.2 i 
förordningen omfattar således även detta direktiv. Enligt 
promemorian bör detta ansvar fördelas genom en ny punkt i 
övergångsreglerna till förordningen (2021:631) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter. 

För övriga förordningar saknas behov av övergångsbestämmelser. 
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11 Konsekvenser 

11.1 Konsekvenser för marknadskontrollmyndigheter 

Promemorians bedömning: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap kan inom befintliga anslagsramar hantera 
eventuella tillkommande kostnader för att vara marknads-
kontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning för 
material och delar som används vid tillverkningen av 
gasanordningar och som kan komma i kontakt med livsmedel 
eller dricksvatten samt för aerosolbehållare med innehåll som inte 
är brandfarligt. 

Kemikalieinspektionen kan inom befintliga anslagsramar 
hantera eventuella tillkommande kostnader för att vara 
marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontroll-
förordning för EG-gödselmedel, material och produkter som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel, vissa metaller i bilar 
och uttjänta fordon. 

Konsumentverket kan inom befintliga anslagsramar hantera 
eventuella tillkommande kostnader för att vara marknads-
kontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning för 
obemannade luftfartygssystem som anses utgöra leksaker. 

Läkemedelsverket kan inom befintliga anslagsramar hantera 
eventuella tillkommande kostnader för att vara marknads-
kontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning för 
blandningar som är avsedda att användas vid tatuering.  

Förslagen om nya sekretessbestämmelser bedöms inte 
medföra ökade kostnader för marknadskontrollmyndigheterna. 

 
Utredningens bedömning överensstämmer delvis med 

promemorians. Utredningen anger att de myndigheter som pekas ut 
som marknadskontrollmyndigheter enligt artikel 10.2 i EU:s 
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marknadskontrollförordning kommer att ha behov av ökade anslag 
för att kunna uppfylla sitt ansvar enligt EU-förordningen.  

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har inga 
invändningar mot utredningens bedömning. Konsumentverket 
instämmer i utredningens bedömning att de myndigheter som pekas 
ut som marknadskontrollmyndigheter kommer att ha behov av 
ökade anslag för att kunna uppfylla sitt ansvar enligt EU:s 
marknadskontrollförordning. Kemikalieinspektionen påtalar att 
myndigheten behöver tilldelas ytterligare medel för att kunna 
uppfylla sitt utvidgade marknadskontrollansvar avseende EU-
gödselmedel samt material och produkter som är avsedda att vara i 
kontakt med livsmedel. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap behövs ett utökat anslag motsvarande två årsarbetskrafter 
för att myndigheten ska kunna utföra de tillkommande uppgifterna. 
Naturvårdsverket anser att det borde ha gjorts en närmare analys av 
vilka konsekvenser förslaget till lagen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadskontrollförordning har för berörda 
myndigheters möjligheter att ta ut tillsynsavgifter enligt miljö-
balken. En sådan analys behövs för att kunna beräkna behovet av 
ytterligare statliga anslag till marknadskontrollmyndighet för att 
finansiera marknadskontrolluppgifter där avgifter inte får tas ut.  

Skälen för promemorians bedömning: I utkastet till 
lagrådsremiss föreslås samtliga marknadskontrollmyndigheter få 
utökade befogenheter. De konsekvenser som uppstår för de 
marknadskontrollmyndigheter som nu utses genom förslagen i 
denna promemoria, och som Konsumentverket och Naturvårdsverket 
tar upp, uppstår i allt väsentligt av förslagen i utkastet till 
lagrådsremiss.  

Några myndigheter får genom förslagen i promemorian ändrade 
ansvarsområden, vilket Kemikalieinspektionen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap tar upp. 

Promemorian föreslår att Kemikalieinspektionen ska ta över 
Jordbruksverkets marknadskontrollansvar för EG-gödsel samt 
ansvar från Livsmedelsverket för marknadskontroll av material och 
produkter som är avsedda att vara i kontakt med livsmedel enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 och direktiv 2011/65/EU. 
Kemikalieinspektionen tilldelas även ansvar för att utöva 
marknadskontroll över att produkter överensstämmer med kraven i 
direktiv 2000/53/EG. Utpekandet som marknadskontroll-
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myndighet enligt EU:s marknadskontrollförordning för dessa 
produkter innebär nya uppgifter, men Kemikalieinspektionen har 
redan i dag delvis liknande åligganden. Kemikalieinspektionen får 
vidare ökat anslag med 15 miljoner kronor år 2022 för myndighetens 
arbete med marknadskontroll, och anslaget beräknas ökas ytterligare 
efterföljande år (se budgetpropositionen för 2022 [prop. 2021/22:1], 
utgiftsområde 20). Eventuella kostnadsökningar till följd av de nya 
uppgifterna bedöms därför kunna hanteras inom befintliga 
anslagsramar.  

För Konsumentverket innebär utpekandet som marknads-
kontrollmyndighet för obemannade luftfartygssystem som anses 
vara leksaker, vilka omfattas av kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade 
luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade 
luftfartygssystem, en ny uppgift jämfört med i dag. Å andra sidan 
utövar Konsumentverket i nuläget redan marknadskontroll över 
leksaker när det gäller säkerhet, med undantag för brännbarhet, 
kemiska egenskaper och elsäkerhet. Att verket pekas ut som 
marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontroll-
förordning för obemannade luftfartygssystem som utgör leksaker 
bör därmed inte medföra några nämnvärda ekonomiska 
konsekvenser för verket och uppgiften bedöms kunna hanteras inom 
befintliga anslagsramar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslås få ett 
utökat marknadskontrollansvar genom att ta över visst ansvar från 
Livsmedelsverket avseende material till gasanordningar enligt 
förordning (EU) 2016/426 som kan komma i kontakt med livsmedel 
eller dricksvatten. Vidare tilldelas Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ansvar för marknadskontroll över aerosolbehållare 
som omfattas av direktiv 75/324/EEG och vars innehåll inte är 
brandfarligt. Dessa uppgifter motsvarar i stor utsträckning de 
uppgifter som myndigheten utför i dag inom ramen för sin 
marknadskontroll. Eventuella kostnader bör kunna hanteras inom 
befintliga anslagsramar. 

Eftersom Läkemedelsverket redan har tillsynsansvar för primär-
leverantörers utsläppande på marknaden av blandningar som är 
avsedda att användas vid tatuering medför utpekandet som 
marknadskontrollmyndighet enligt EU:s marknadskontroll-
förordning för tatueringsfärger som omfattas av post 75 i bilaga 
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XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 inget nämnvärt ökat 
resursbehov. 

Promemorian föreslår, i likhet med utredningen, att det ska 
införas en uppgiftsskyldighet mellan marknadskontrollmyndigheter 
för att möjliggöra överlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
mellan myndigheterna. Vidare föreslås en enhetlig sekretess-
bestämmelse i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
för att samma typ av uppgifter ska omfattas av sekretesskydd hos 
samtliga marknadskontrollmyndigheter. Dessa förslag bedöms 
främja samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheter och 
förväntas bidra till en effektivare marknadskontroll. Förslagen 
bedöms inte medföra några kostnadsökningar för myndigheterna. 

11.2 Konsekvenser för länsstyrelser, kommuner och 
ekonomiska aktörer 

Promemorians bedömning: Förslagen bedöms inte innebära 
några ökade kostnader för länsstyrelserna. 

Förslaget att en kommun vid utförandet av uppgifter som 
innebär marknadskontroll ska följa vissa närmare angivna artiklar 
i EU:s marknadskontrollförordning samt förslagen om en 
skyldighet för en kommun att rapportera till ansvarig marknads-
kontrollmyndighet bedöms innebära ett proportionerligt ingrepp 
i den kommunala självstyrelsen. 

Utöver de kostnader som tillkommer till följd av införandet 
av vissa rapporteringsskyldigheter bedöms de förslag som lämnas 
i promemorian inte innebära några större praktiska skillnader för 
kommunerna. 

Förslagen om nya sekretessbestämmelser bedöms inte 
medföra ökade kostnader för länsstyrelser, kommuner eller 
enskilda aktörer. 

 
Utredningens bedömning överensstämmer delvis med 

promemorians. 
Remissinstanserna: Merparten av remissinstanserna har inga 

invändningar mot utredningens bedömning. Naturvårdsverket anser 
att det borde ha gjorts en utförligare analys av behovet av ytterligare 
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statliga anslag till länsstyrelser och kommuner för att finansiera 
marknadskontrolluppgifter där avgifter inte får tas ut. 

Skälen för promemorians bedömning 

Konsekvenser för länsstyrelser 

I promemorian läggs förslag som innebär att länsstyrelsernas ansvar 
för marknadskontroll av kemiska produkter inom miljöbalkens 
område överensstämmer med det ansvar länsstyrelsen har för tillsyn 
av berörda produkter. Det är inte fråga om några skillnader för 
länsstyrelserna. Förslagen bedöms därför inte innebära några ökade 
kostnader för länsstyrelserna. 

Promemorians förslag om nya sekretessbestämmelser bedöms 
inte leda till nämnvärda ekonomiska konsekvenser för läns-
styrelserna. 

Konsekvenser för kommuner och ekonomiska aktörer 

När det gäller de föreslagna kraven på att kommuner vid utförandet 
av uppgifter som innebär marknadskontroll ska följa vissa närmare 
angivna artiklar i EU:s marknadskontrollförordning gör prome-
morian bedömningen att det begränsade ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen detta medför är proportionerligt då EU:s 
marknadskontrollförordning innebär en harmonisering av hur 
marknadskontroll inom EU ska bedrivas. För att den marknads-
kontroll som utförs i Sverige ska vara förenlig med EU:s 
marknadskontrollförordning är det därmed nödvändigt att även den 
del av marknadskontrollen som kommunerna ansvarar för utförs i 
enlighet med förordningens krav.  

I promemorian läggs även förslag som medför att kommuner i 
vissa fall ska rapportera uppgifter till den ansvariga marknads-
kontrollmyndigheten. I utkastet till lagrådsremiss görs bedöm-
ningen att införandet av en utökad rapporteringsskyldighet är 
nödvändigt för att Sveriges utpekade marknadskontrollmyndigheter 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s marknadskontroll-
förordning. Utkastet bedömer därför att ingreppet i den kommunala 
självstyrelsen inte kan undvikas genom någon mindre ingripande 
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åtgärd och att förslagen därmed inte går utöver ändamålet som 
motiverar dem. I utkastet till lagrådsremiss görs även bedömningen 
att rapporteringsskyldigheten inte till fullo motsvaras av någon 
liknande uppgift i dag och att kostnaden därför inte bör beräknas i 
jämförelse med nuvarande uppgifter. Kostnaden för denna 
tillkommande uppgift bedöms i utkastet uppgå till 2 600 000 kr. 
Detta motsvarar vad riksdagen har beslutat att kommunerna ska få 
årligen från år 2022 som ett allmänt bidrag (se budgetpropositionen 
för 2022 [prop. 2021/22:1], utgiftsområde 25). 

I promemorian läggs förslag som innebär ett tydliggörande av 
kommunernas nuvarande uppgifter. I dessa delar bedöms förslagen 
därför inte innebära några ökade kostnader för kommunerna. 

Inom miljöbalkens tillämpningsområde utökas kommunernas 
ansvarsområde till att omfatta kontroll av märkningskrav som följer 
av regelverket om producentansvar och att batterier är märkta enligt 
kraven i batteridirektivet. 

Såvitt gäller kommunernas uppgifter för produktkontroll av vissa 
mobila maskiner läggs i promemorian förslag som innebär ett 
tydliggörande av de uppgifter och det ansvar som kommunerna i dag 
har på området, dvs. att de ska kontrollera att varor som saluförs på 
lokala försäljningsställen uppfyller fastställda krav i fråga om 
information och märkning. Förslagen handlar således inte om att ge 
kommunerna nya uppgifter eller öka omfattningen av nuvarande 
uppgifter utöver den tidigare nämnda rapporteringsskyldigheten. 
Med hänsyn till de krav som följer av marknadskontroll-
förordningen kan kommunerna behöva ändra sitt arbetssätt när det 
gäller kontrollen av vissa mobila maskiner.  

Det kan i sammanhanget nämnas att det har föreslagits ett 
bemyndigande i 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att 
meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan 
närliggande tillsyn, se utkastet till lagrådsremiss. Bemyndigandet 
innebär att en kommun får meddela föreskrifter om avgifter för 
kontroll som utförs av en kommunal nämnd. Sammantaget bedöms 
det dock mot denna bakgrund att förslagen i denna promemoria inte 
innebär några ökade kostnader för kommunerna i fråga om 
produktkontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde och av vissa 
mobila maskiner. 

Förslagen om omfördelning av ansvar för marknadskontroll 
kommer för vissa ekonomiska aktörer leda till att en annan statlig 
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myndighet kontrollerar aktörens produkter. Något ökat resurs-
behov finns inte av den anledningen. 

Promemorians förslag om nya sekretessbestämmelser bedöms 
inte leda till nämnvärda ekonomiska konsekvenser för vare sig 
kommuner eller enskilda aktörer. 
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Tierps kommun anser att uppgifterna om marknadskontroll fortsättningsvis 
helt eller till största del bör ligga på statliga kontrollmyndigheter. Vid 
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(KS) Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och 
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp 
verksamhetens kvalitetsarbete. Ett sätt att följa upp verksamheten är att 
upprätta en årlig kvalitetsberättelse där det kvalitetsarbete som genomförts 
under föregående år redovisas på ett övergripande plan. Detta involverar 
processer, riskbedömningar, uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt 
sammanfattning av alla avvikelser som uppkommit i verksamheten. Individ- 
och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de områden som 
ska prioriteras under 2022. Detta involverar även de områden som inte har 
blivit klara under 2021.  
 
Kvalitetsberättelsen har tagits upp som ett informationsärende i utskotten 
arbete och omsorg (§ 14/2022) respektive barn och ungdom (§ 55/2022). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Rapporten i sig har inga direkta barnrättskonsekvenser, däremot har 
verksamheten som redovisas stor betydelse och påverkan för barn och unga.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021 
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 Individ- och familjeomsorg 
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Om kvalitetsberättelsen  
Kommunstyrelsen (KS) antog 2016 ett ledningssystem för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra socialtjänstens verksamheters kvalitet. Av 
ledningssystemet framgår att en kvalitetsberättelse årligen ska upprättas för 
nämndens (KS) verksamhet. 
 
Den som bedriver socialtjänst (verksamhetsansvarig) ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
Verksamhetsansvarig ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
  
Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter (SOSFS 2011:9 Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete) 

Kvalitetsberättelsens uppbyggnad 
Socialstyrelsen framför i sina föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, att en sammanhållen 
kvalitetsberättelse bör upprättas årligen där det framgår: 
 

– Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår. 

– Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. 
– Vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Berättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar. 

Rubriker och aktivitetsstatus 
Kvalitetsberättelsen är uppdelad i följande rubriker: 
 

– Processer 
– Rutiner och riktlinjer 
– Egen och internkontroll 
– Avvikelser, synpunkter och klagomål, Lex Sarah och 

Integritetsskyddsmyndigheten 
– Riskbedömning i verksamhet 
– Övrig verksamhetsutveckling 
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Kvalitetsberättelsen utgår från en aktivitetsplan. Det vill säga vilka aktiviteter 
individ- och familjeomsorg (IFO) har för avsikt att arbeta med under året.  
De aktiviteter och åtgärder som utgjorde en handlingsplan i förra årets 
kvalitetsberättelse redovisas tillsammans med bedömning av måluppfyllelse: 
 
  genomfört 
  pågående 
  ej genomfört eller pågående 

 

Kvalitetsberättelse och utvärdering 2021  

Uppföljning av processer 2020 
AKTIVITET  

Slutföra processen av avhysningsprocessen sociala bostäder  

Slutföra processen våld i nära relationer  

Fortsatt utveckling av alla huvudprocesser i 2c8  

Processkartlägga våld i nära relationer  

Processer utvecklade 2021 
AKTIVITET  

Slutföra processen av avhysningsprocessen sociala bostäder  

Slutföra processen våld i nära relationer  

Fortsatt utveckling av alla huvudprocesser i 2c8  

Processkartlägga våld i nära relationer  

Kommentar processer 
Gällande utveckling av samtliga huvudprocesser i 2c8 finns en tidplan för 2022. 
Denna punkt kommer kvarstå fram till 2023 då vi IFO planerar att komma i drift för 
vårt nya kvalitetsledningssystem. Under 2022 ska vi succesivt släppa in de enheter 
som vi har prioriterat enligt tidsplan:  
 

– Beroendeenheten ska vara klar under första tertialen 2022 
– Ekonomiskt bistånd samt Barn och Ungdom, ska prioriteras under tertial 2  
– Arbetsmarknadsenheten och administration och service ska påbörjas tertial 3 
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Uppföljning av rutiner och riktlinje 2020 
AKTIVITET  

Våld i nära relationer rutin  

Utbildningsmaterial för Lex Sarah  

Rutin vid arkivering  

Rutin vid avsluta av klientakt  

Rutin särskild kvalificerad kontaktperson  

Åtgärd vid symptom för covid-19 ute hos kund  

Rutin för IFO kvalitetsledningssystem  

Samverkansrutin mellan beroendeenheten och ekonomiskt bistånd  

Samverkansrutin hemmaplanslösningar  

Samverkansrutin mottagning av kvotflyktingar  

Rutiner och riktlinje framtagna 2021 

Övrig verksamhet 

AKTIVITET  
Färdigställande av GDPR rutiner  

Våld i nära relationer rutin  

Fortsatt uppdatering av samtliga rutiner och riktlinjer till 
övergången till 2c8 

 

Införande av Stratsys för verksamhetsstyrning  

Riktlinje för insatsen boendestöd    

Revidering rutiner familjehemsgruppen Barn och ungdom  

Revidering rutin LVU   

AKTIVITET  
Utveckling av SamBaT styrkedja   

Påbörja implementering av handlingsplan HBTQ  

Inventering familjer med kognitiva svårigheter   
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Kommentar rutiner, riktlinje och övrig verksamhet 
Riktlinje för insatsen boendestöd planeras bli klar och fastställd av KS under våren 
2022.  
 
Under oktober genomförde den lokala SUF-gruppen (Samverkan – Utveckling – 
Föräldraskap) en inventering där medarbetare på IFO och regionen deltog. Syftet 
med inventeringen är att få en bild av hur många föräldrar och barn med kognitiva 
svårigheter det finns i kommunen som bedöms behöva stöd i någon form av IFO 
och/eller regionen. Arbetet med att sammanställa svaren beräknas vara klart i mars. 
Senast en inventering gjordes var 2017. 

Egen- och internkontroll 

 
*) Utveckla ledtidskontroll för ekonomiskt bistånd: Detta är i dagsläget inte möjligt att ta fram i 
Viva på det sätt vi gör för barn och ungdoms- och beroendeenheten varför punkten utgår för 2022.  

Kommentar egen- och internkontroll 
Ledtidskontroll har utvecklats för myndigheter inom IFO – barn och ungdoms- och 
beroendeenheten. 
 
En förstärkning med en tredje förste socialsekreterartjänst inom barn och ungdom 
kommer att ge bättre förutsättningar för verksamhetsnära stöd för medarbetare och 
en ännu bättre egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att hitta 
utvecklingsområden för rutiner och arbetsmetoder och att bedöma om arbetsbördan 
är rimlig.  
 
Utveckling av ekonomiskt bistånds ledtidskontroll är påbörjat under 2021. Dock har 
oklarheter vad man vill mäta uppstått i diskussionen. Då vi i början av 2022 
fortfarande inte kommit fram till hur vi mäter ledtider på ekonomiskt bistånd 
bordläggs denna fråga och utgår från kvalitetsberättelsen till frågan är utredd. Lagen 
reglerar ej heller ledtider för ekonomiskt bistånd och utgör med det enbart en intern 
kvalitetsregulator.  
 
Enligt egenkontrollplanen som antagits av IFO:s ledningsgrupp så ska individ- och 
familjeomsorgen jobba med att följa upp och kontrollera sin verksamhet i linje med 
SOFS 2011:9.  
 
Internkontrollplanen är antagen av kommunstyrelsen och syftar till att leva upp till 
kommunallagens krav på intern kontroll i verksamheten. Eftersom internkontrollen 
tar upp viktiga områden i verksamheten så väljer vi att använda oss av den 

AKTIVITET  
Utveckla ledtidskontroll för ekonomiskt bistånd Utgår* 

Ta fram ny rapport för arbetsmarknad och omsorgs utskott  

Utveckla Administration och service egenkontroll  
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tillsammans med egenkontrollen för att få en bra bild av kvalitén på vår 
verksamhet. 
 
Enligt internkontrollplanen ska IFO göra följande kontroller: 
 

KONTROLL FREKVENS ANSVARIG STATUS 
Kontroll av ledtider* 4 ggr/år verksamhetschef  
Kontroll av loggar 

Viva* 
2 ggr/år verksamhetschef  

Delegationsordning 1 ggr/mån verksamhetschef  
Egenkontroll 1 ggr/år verksamhetschef  

 

Notering: Ledtidskontroll genomförd för samtliga kvartal 2021 för myndighet 
barn och ungdom och beroendeenheten. Kontrollen omfattar 
skyddsbedömning och beslut om att inleda utredning.  

Resultat egen- och internkontroll 

Ledtidskontroll 

I internkontrollen följs ledtider på barn och ungdom gällande att lagstadgade tiden 
från förhandsbedömning till beslut ej överstiger 14 dagar. Med några undantag 
klarar vi den lagstadgade ledtiden. I några fall beror avvikelsen på felregistrering i 
verksamhetssystemet. En skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar när det 
gäller barn och unga. I något enstaka fall har denna tid överskridits med några 
timmar. Detta beror på administrativa rutiner som inte fungerat tillfredsställande, 
vilket nu korrigerats. Med tanke på den stora mängd anmälningar som kommer in är 
resultatet väldigt bra. Det visar att verksamheten är välfungerande. 

Vi följer även andra ledtider som inte är lagstadgade och det finns inget 
anmärkningsvärt att rapportera. En viktig del i att arbeta med ledtidskontroller är att 
upptäcka felregistreringar i verksamhetssystemet. Ledtidskontroll är en viktig del av 
internkontrollen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kontroll av loggar i Viva 

2 gånger om året tar vi slumpvis ut 10 ärenden från varje myndighetsenhet och 
kontrollerar de 25 första loggningarna i Viva. Under den kontroll som genomförts 
under 2021 har inga avvikelser noterats.  
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Egenkontroll 
Egenkontrollen har uppmärksammat brister i dokumentation. Det har varit 
dokumentation som saknats, ej motiverade beslut, refererande till tidigare 
bedömningar som varit gamla, en del beslut har inte följt de riktlinjer som finns. 
 
Egenkontrollen har uppmärksammat på att fortbildning behövs i handläggning och 
dokumentation, samt i något fall att arbetsbelastningen varit hög. Åtgärder har satts 
in för att möta de uppmärksammade bristerna. 

Avvikelser, synpunkter, Lex Sarah och 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Avvikelser (internt) 

Under året har 8 avvikelser rapporterats: 
 

– Ej följt fastställda rutiner 3 
– Bristande resurs  3 
– Teknisk brist  2  

Synpunkter och klagomål (externt) 

Under året har 10 synpunkter och klagomål inkommit. De har kategoriserade enligt 
nedan: 
 

– Bemötande  2  
– Utförande  8  
– Organisation  -   
– Överklagan  -  
– Dokumentation  - 

Lex Sarah 

 Under året har 4 ärenden utretts enligt Lex Sarah. De är kategoriserade enligt 
nedan: 
 

– Bemötande  -  
– Utförande  4  
– Organisation  -   
– Överklagan  -  
– Dokumentation  -  

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Under året har 2 ärenden gällande röjda personuppgifter anmälts till IMY. 
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Kommentar avvikelser, synpunkter, Lex Sarah och IMY 
Under 2021 har vi utvecklat vårt avvikelsehanteringssystem, bland annat har den 
mall som används reviderats för att underlätta för medarbetarna. Antalet interna 
avvikelser har ökat från 1 under 2020 till 8 under 2021. Vi kommer att arbeta vidare 
med frågan då bedömningen görs att antalet registrerade avvikelser fortfarande är 
lågt.  Avvikelserna har medfört förändringar/förtydliganden av rutiner. 
 
Jämfört med 2020 så har antalet inkomna synpunkter och klagomål minskat med 2 
(2020 = 12 och 2021 = 10). Under 2019 var antalet 20 och det är dubbelt så många 
som under 2021. Det faktum att siffrorna är väldigt lika till antal under 2020 och 
2021 gör att vi drar slutsatsen att färre fysiska möten har påverkat antalet 
synpunkter och klagomål. Vi har haft en ambition att marknadsföra hur kommunen 
tar emot synpunkter och klagomål då vi även här bedömer siffrorna som låga. Det 
har skjutits upp på grund av att antalet besökare varit betydligt färre beroende på 
Covid-19 och restriktioner i samband med detta.  
 
Av de 4 Lex Sarah rapporterna har 1 medfört en Lex Sarah anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har avslutat den utan åtgärd och 
finner att kommunen vidtagit adekvata åtgärder för att händelsen ej ska inträffa 
igen. Någon skada för den enskilde inträffade inte. De andra 3 ärendena har inte 
betecknats som en allvarlig händelse, men har medfört vissa förändringar av rutiner 
och förändringar i verksamhetssystemet. Vi har arbetat aktivt med att informera 
personalen om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah.  
 
Under 2021 gjordes 2 anmälningar till IMY. Den första handlade om att en e-post 
med personliga uppgifter sparats på en server där personer som inte ska ha tillgång 
till de personliga uppgifterna fick tillgång till dessa. IMY fattade beslut om att 
avsluta ärendet utan åtgärd. Den andra anmälan gjordes i samband med en 
inkommen synpunkt och klagomål och handlade också om röjande av 
personuppgift. Även här fattade IMY beslut om att avsluta ärendet utan åtgärd.  
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Riskbedömning i verksamheten 
Vid större omorganisering i verksamheten ska en riskbedömning göras där 
personalen får vara delaktig för att bedöma eventuella risker. Detta i enlighet med 
SOFS 2011:9 samt arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1§8 andra stycket Riskbedömning har också skett i ordinarie verksamhet 
enligt framtagen mall.  

AKTIVITET STATUS 
Risk- och konsekvensanalys Barn och ungdom – 
organisationsförändring 3 1:e socialsekreterare 

 

Risk- och konsekvensanalys organisationsförändring våld i nära 
relation 

 

Risk- och konsekvensanalys organisationsförändring Skutan  
Risk- och konsekvensanalys organisationsförändring 
ledningsgruppen IFO 

 

Utvärdering organisationsförändring ledningsgruppen IFO 
 

 

Risk- och konsekvensanalys - förenklat faderskap-föräldraskap 
 

 

Risk- och konsekvensanalys öppettider receptionen IFO 
 

 

Risk- och konsekvensanalys ändring av registrering inkomna 
orosanmälningar och ansökningar 
 

 

Risk- och konsekvensanalys utökning tjänst familjestödsenheten 
 

 

Riskbedömning återgång covid-19 
 

 

Utvärdering omorganisation flytt av bistånd till vård och omsorg 
utifrån ett IFO perspektiv. 
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Övrig verksamhetsutveckling 
Här redovisas sådant som bedöms som kvalitetsarbete enligt 2011:9 men som inte 
finns med under Kvalitetsberättelse och utvärdering 2021. 

Ej verkställda beslut  

I en kommun är socialnämnden eller motsvarande skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom 
tre månader, enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS. Det ska också 
rapporteras om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader. 
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det 
stöd de behöver från kommunen. 
                                 
Rapporteringen till IVO fortsätter tills att beslutet är verkställt eller avslutat av 
annan anledning, så kallad återrapportering. Ett beslut som verkställts eller har 
avslutats bör rapporteras av nämnden eller motsvarande omedelbart.  
 
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Under 2021 har följande insatser rapporterats som ej verkställda till 
IVO:                           

Utskottet för Arbete och omsorg 

– Korttidsvistelse enligt LSS (stödfamilj) 2    
– Kontaktperson enligt LSS  1   

Avslutade beslut som inte har verkställts:  

– Korttidsvistelse enligt LSS (stödfamilj) 2   

Utskottet för Barn och unga 

– Kontaktfamilj enligt SoL  5   
– Kontaktperson enligt SoL  2   
– Öppenvårdsverksamhet  3   

Avslutade beslut som inte har verkställts:  

– Kontaktperson enligt SoL   2    
 
Sammanlagt är det 15 insatser som har rapporterats till IVO som ej verkställda 
under 2021 och det är 5 färre jämfört med 2020. De insatser som fortsatt är en 
utmaning att verkställa är kontakt- och stödfamilj, där finns det en generell 
svårighet att hitta uppdragstagare. Insatsen boendestöd hade 1 rapporterad ej 
verkställd 2020 och under 2021 verkställdes alla boendestödinsatser under 90 dagar. 
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Tillsyn och yttranden 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. De 
genomför tillsynen ibland generell tillsyn på uppdrag av regeringen, och ibland 
efter anmälan från enskild. Tillsynsbesluten är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. 
IVO kan även begära in yttrande i enskilda ärenden. 
 
I oktober 2020 inledde IVO en tillsynsinsats med underlag av kommunens 
inrapporterade ej verkställda beslut och riktade sig till alla kommuner i landet. 
Syftet var att granska hur kommunerna tillgodoser behoven hos enskilda personer 
under utbrottet av Covid-19. I april genomfördes IVO intervjuer med 
verksamhetschef IFO och VoO samt verksamhetsutvecklare IFO och 
utredare/utvecklare KSU. IVO har ännu inte inkommit med resultatet av 
intervjuerna. 
 
Under mars och april begärde IVO yttrande gällande 3 ej verkställda beslut:  
 

– Stödfamilj IVO begär att förvaltningsrätten i Uppsala* ska ålägga  
kommunen att betala en särskild avgift om 37 200 kr.  

– Kontaktfamilj  IVO bedömer att det inte finns skäl att ansöka om  
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

– Öppenvårdsinsats  IVO har inte inkommit med beslut till kommunen. 
 

*förvaltningsrätten har inte fattat beslut i ärendet ännu. 

Justitieombudsmannen (JO) gör också tillsyn i förekommande fall. Dessa sker oftast 
efter anmälan från enskild. Även dessa beslut är en viktig del i kvalitetsarbetet. 
Sedan vi började med kvalitetsberättelse 2019 har JO begärt in yttrande i två 
ärenden efter att de anmälts hos dem. Det senaste var 2021 och handlar om ett 
ärende på Barn och ungdom. Vårt svar skickades till JO i maj och de begärde 
komplettering som skickades in i augusti. JO har ännu inte inkommit med hur de 
ställer sig till vårt svar i ärendet.  

Utbildning medarbetare 
Pandemin har medfört att något färre utbildningar än vanligt har genomförts. I 
september genomfördes en utbildning och seminarium om kvinnofrid som riktade 
sig till hela IFO. Varje enhet har arbetat med kompetensutveckling inom respektive 
områden och det har gjorts utifrån verksamhetens behov. En satsning på 
motiverande samtal (MI) har gjorts övergripande på IFO. Ytterligare 
kompetensinsatser har genomförts enhetsvis tack vare ett tillskott av extra 
öronmärkta medel till kompetensutveckling. Större inslag av distansutbildning har 
skett på grund av pandemin. Under året har verksamheten anmält sig till SKR:s 
kompetenssatsning yrkesresan, vilket kommer att ge förutsättningar för en 
fortlöpande kompetensutveckling under många år framöver. 
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Plan 2022 
Här redovisas verksamhetsutvecklingsplanen för 2022 för de delar som vi i 
ingången av 2022 känner till.  

Processer 
AKTIVITET STATUS 

Slutföra processen av avhysningsprocessen sociala bostäder  

Fortsatt utveckling av alla huvudprocesser i 2c8  

Rutiner och riktlinje 

Egen- och internkontroll 

Övrig verksamhet 

 
 

AKTIVITET STATUS 
Färdigställande av GDPR rutiner  

Fortsatt uppdatering av samtliga rutiner och riktlinjer till 
övergången till 2c8 

 

Införande av Stratsys för verksamhetsstyrning  

Riktlinje för insatsen boendestöd   

Rutin avgifter för placerade barn  

AKTIVITET STATUS 
Ta fram ny rapport för utskottet arbete och omsorg  

Utveckla administration och service egenkontroll  

AKTIVITET STATUS 
Påbörja implementering av handlingsplan HBTQ  

Inventering familjer med kognitiva svårigheter  
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Bedömning och analys 
2021 är ett år som präglats av corona och anpassningar av verksamheten utifrån 
smittskyddsåtgärder. En hel del kvalitetsarbete har fått prioriteras ner. 
Brukarundersökningar och arbete med att implementera vårt synpunkts- och 
klagomålssystem är viktiga aktiviteter som inte genomförts. 
 
Trots detta har kvalitetsarbetet utvecklats. Vi ser bland annat att 
avvikelserapporteringar ökat och att ledtiderna förbättrats trots att ärendemängden 
ökat. Antalet ej verkställda beslut har minskat trots att insatserna har ökat. Arbetet 
med egenkontroll förbättras kontinuerligt, och resultaten blir allt bättre. Bland annat 
har förstärkning inom arbetsledning medfört ökade möjligheter att ge utökat stöd 
för medarbetarna. 
 
Tack vare en förstärkning av utbildningsmedel så har extra utbildningsinsatser 
kunnat genomföras under året. Pga. pandemin har det inte skett fullt ut enligt plan. 
 
Statsbidrag har möjliggjort utvecklingsarbete inom våld i nära relationer, 
familjehemsvård och psykisk hälsa. 
 
En sammantagen bedömning är att arbetet inom IFO i Tierp håller en god nivå 
gällande kvalitet. Till största del beror det på den höga kompetensen hos 
medarbetarna, men även på att en struktur för kvalitetsarbete har utvecklats. 
 
 
 
 
Tierp 2022-02-24. 
 
 
 
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef Individ-.och familjeomsorg 
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§ 35 
Dnr KS/2022:280 
 
(KS) Tecknande av avtal för varningsanläggningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun ingår i avtalet med Länsstyrelsen Uppsala avseende 
installation av varningsanläggningar enligt föreslagna placeringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat 
om nya beredskapszoner för Sveriges kärnkraftverk. Runt de svenska 
kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en 
planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 
kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att 
genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.  
Runt de svenska kärnkraftverken införs en inre och en yttre beredskapszon 
på ungefär 5 respektive 25 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara 
förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska 
finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.  
Varning av allmänheten sker med hjälp av RDS (RDS står för Radio Data 
System. En RDS-mottagare är en särskild radiomottagare som är avsedd för 
varningsmeddelanden och delas ut till invånarna som bor i zonen) och 
utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att tätorter eller platser med större samlad 
byggnation, mindre ort eller plats där människor vistas tillfälligt (badplatser, 
campingar osv) ska förses med utomhusvarning. Dock finns inga råd om 
antalet innevånare eller yta som ska varnas, utan detta måste avgöras 
individuellt på varje plats och kan komma justeras över tid.  
 
Nedan följer föreslagna placeringar utpekade i samråd med Martin 
Sahlberg, Länsstyrelsen Uppsala och Patrik Helgesson, Fastighetschef 
TKAB/ABTB. Placeringarna är utvalda för att utifrån ett 
fastighetsperspektiv bereda så goda förutsättningar som möjligt för att 
långsiktigt trygga drift och underhåll av komponenterna. 
Listan anger Placering – Ägare – Förvaltare: 
 
Hållnäs skola – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB  
Hjälmunge Brandstation – Tierps Kommun - förvaltas av TKAB 
Brandstation Skärplinge – ABTB – förvaltas av ABTB 
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Pek-hallen – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB 
Nordbergavägen – ABTB – förvaltas av ABTB 
 
Avtalet avseende installationen  av varningsanläggningar med Länsstyrelsen 
Uppsala enligt föreslagna placeringar kommer att undertecknas av 
kommundirektör och VD för TKAB/ABTB efter att beslut fattats i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut krävs för tecknande av avtal som upplåter plats för 
varningsanläggningarna enligt ovan.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En ersättning om 2400kr/år och anläggning utbetalas från Länsstyrelsen. 
Ersättning tillfaller undertecknande part i respektive avtal.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information Ljudsändare 
 Avtal utomhusvarning 
 Underlag för fastighetsinstallation VMA 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör, Helena Carlsson 
 VD Tierpsbyggen AB, Tierps kommunfastigheter AB, Roger 

Kjettselberg 
 Lokalstrateg Tommy Kjärsgård, Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-08 2022:280  
  
   
  
    

 
 
Tecknande av avtal för varningsanläggningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun ingår i avtalet med Länsstyrelsen Uppsala avseende 
installation av varningsanläggningar enligt föreslagna placeringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat 
om nya beredskapszoner för Sveriges kärnkraftverk. Runt de svenska 
kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en 
planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 
kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att 
genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.  
Runt de svenska kärnkraftverken införs en inre och en yttre beredskapszon 
på ungefär 5 respektive 25 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara 
förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska 
finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.  
Varning av allmänheten sker med hjälp av RDS (RDS står för Radio Data 
System. En RDS-mottagare är en särskild radiomottagare som är avsedd 
för varningsmeddelanden och delas ut till invånarna som bor i zonen) och 
utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att tätorter eller platser med större samlad 
byggnation, mindre ort eller plats där människor vistas tillfälligt 
(badplatser, campingar osv) ska förses med utomhusvarning. Dock finns 
inga råd om antalet innevånare eller yta som ska varnas, utan detta måste 
avgöras individuellt på varje plats och kan komma justeras över tid.  
 
Nedan följer föreslagna placeringar utpekade i samråd med Martin 
Sahlberg, Länsstyrelsen Uppsala och Patrik Helgesson, Fastighetschef 
TKAB/ABTB. Placeringarna är utvalda för att utifrån ett 
fastighetsperspektiv bereda så goda förutsättningar som möjligt för att 
långsiktigt trygga drift och underhåll av komponenterna. 
Listan anger Placering – Ägare – Förvaltare: 
 
Hållnäs skola – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB  
Hjälmunge Brandstation – Tierps Kommun - förvaltas av TKAB 
Brandstation Skärplinge – ABTB – förvaltas av ABTB 
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Pek-hallen – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB 
Nordbergavägen – ABTB – förvaltas av ABTB 
 
Avtalet avseende installationen  av varningsanläggningar med 
Länsstyrelsen Uppsala enligt föreslagna placeringar kommer att 
undertecknas av kommundirektör och VD för TKAB/ABTB efter att beslut 
fattats i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut krävs för tecknande av avtal som upplåter plats för 
varningsanläggningarna enligt ovan.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En ersättning om 2400kr/år och anläggning utbetalas från Länsstyrelsen. 
Ersättning tillfaller undertecknande part i respektive avtal.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Info_Ljudsändare.pdf 
 Avtal_utomhusvarning.docx 
 Underlag för fastighetsinstallation VMA 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör, Helena Carlsson 
 VD Tierpsbyggen AB, Tierps kommunfastigheter AB, Roger 

Kjettselberg 
 Lokalstrateg Tommy Kjärsgård, Tillväxt och Samhällsbyggnad 

 
I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 
 



Underlag för fastighetsinstallation av VMA

• Nedan följer ett placeringar av VMA, placeringarna är utpekade i 
samråd med Martin Sahlberg. Utifrån ett fastighetsperspektiv har vi 
installationsmässigt berett så goda förutsättningar som möjligt för att 
långsiktigt trygga drift och underhåll av komponenterna. 

• Ägarförhållanden:

• Hållnässkola – TK – förvaltas av TKAB

• Hjälmunge Brandstation – TK - förvaltas av TKAB

• Brandstation Skärplinge – ABTB – förvaltas av ABTB

• Pek-hallen – TK - förvaltas av TKAB

• Nordbergavägen – ABTB – Ägs och förvaltas av ABTB



Hållnässkolas Idrottshall



Brandstation i Hjälmunge 



Brandstation i Skärplinge 

• Brandstation 
Skärplinge, föreslagen 
placering är 
slangtornet. Beroende 
på ev framtida 
placering av ny 
Brandstation kommer 
flytt av VMA tas med i 
projekt

• Ev samråd med 
Räddningstjänsten



• Montering VMA 
sker i nock på 
PEK-Hallen, 
montering enl
tidigare bilder

Tekniken ansluts 
invid en de 
befintliga 
avfuktarna som 

Pek-Hallen 



• Montering VMA 
sker i nock på en 
av ABTB´s
fastigheter i 
skärplinge.

• Tekniken anslut i 
fastighetens UC, 
vilket endast 
bolagets 
representanter 
har tillgång till





Förslag till beslut

• Politiskt beslut för undertecknande av avtal. 

• TJUT som ska upp till nästa KS. Sista dag för inlämning är 21/3 och KS 
hålls sedan i slutet på april. 

• Föreslagna placeringar är av TKAB & ABTB i samråd med Länsstyrelsen 
Uppsala Län, vi har genom platsbesök tryggat de tekniska 
förutsättningar och har inte identifierat några installationshinder.

• Räckvidd och geografi svarar Länsstyrelsen för varför den frågan anser 
besvarad i samband med platsbesöken 

• För Bolagens räkning//Patrik Helgesson Fastighetschef
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Sahlberg Martin 
 

 
Ljudsändare för utomhusvarningssystemet i förändrade 

beredskapszonerna  
 

 
Bild 1 
 

 
Bild 2 
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Bild 3 
 

 
Bild 4 Styrskåp med säkringsskåp  

 
 
 
 
 
 

 

Exakt placering av styrskåpet i byggnaden görs i samråd med Vattenfall innan 
installation av ljudsändaren. 
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Ljudsändaren  
Nya ljudsändaren placeras så högt som möjligt, för att sprida signalen på bästa sätt, samt 
att ljudtrycket inte blir så högt i marknivå i närheten av installationen. Hornen på 
ljudsändaren är monterade på ett Y-fäste vilket gör att man kan montera hornen i 0, 90 
eller 180 graders vinkel inbördes mellan, vilket ger att man kan koncentrera ljudtrycket 
mer åt ett specifikt håll om så önskas. 

Styrskåp 
Styrskåpet (600x400x400 mm) skall monteras i ett utrymme som är skyddat mot 
väder och vind. Det finns inget krav på att utrymmet skall vara uppvärmt. 

Ljudtryck 
Ljudtrycket på ljudsändarna är 136 dB på en meters avstånd rakt framifrån. 
Ljudtrycket klingar (teoretiskt) av logaritmiskt med 6 dB vid varje fördubbling av 
avståndet, vilket ger nedanståendetabell: 
 
 

Avstånd i 
meter 

Ljudtryck 
(dB) 

1 136 
2 130 
4 124 
8 118 
16 112 
32 106 
64 100 

128 94 
256 88 
512 82 

Avtal 
Avtal upprättas mellan fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Ersättning uppgår till 5% 
av ett prisbasbelopp per år och betalas ut i förskott i slutet av varje kalenderår.  
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Förändrade beredskapszoner  
 

I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat om nya 
beredskapszoner för Sveriges kärnkraftverk. Runt de svenska kärnkraftverken 
innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en 
ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig 
för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband 
med en kärnkraftsolycka. 
 
Runt de svenska kärnkraftverken införs en inre och en yttre beredskapszon på 
ungefär 5 respektive 25 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara förhandsutdelade, 
befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska finnas en planering för 
utrymning och inomhusvistelse.  
Varning av allmänheten sker med hjälp av RDS1 och utomhusvarningssystemet 
”Hesa Fredrik” 
 

 
Bild 5 Inre och yttre beredskapszonerna 

 
1 RDS står för Radio Data System. En RDS-mottagare är en särskild radiomottagare som är avsedd för 
varningsmeddelanden. 
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Omföring till investeringsprojekt 1107, 3 000 tkr från projekt 1709 
Siggbo Trädgårdsstad 
 
En omföring av investeringsmedel påverkar inte projektet Siggbo 
Trädgårdsstad då investeringsbudget för 2022 inte kommer att nyttjas under 
innevarande år till fullo.  
Beslutsmotivering 
För att kunna genomföra projektet krävs en ombudgetering av befintligt 
investeringsanslag på grund av tillkommande kostnadsökningar. Projektet 
har en samfinansiering från Trafikverket om 900 tkr under förutsättning att 
projektet är färdigställt senast oktober 2022. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med 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. 

- 10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att 
socioekonomisk segregation motverkas. 

- 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. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  
 
att avslå liggande förslag.  
 
Tilläggsyrkande  
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  
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att uppdra till kommundirektören att se över prognos för innevarande 
investeringar under året och redovisa resultatet vid ett kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande och till 
liggande förslag; 
 
att godkänna ombudgetering av 3 mnkr från Siggbo Trädgårdsstad till GC-
väg Örbyhus-Upplanda, samt 
 
att fastställa ny totalutgift på 6 000 tkr för GC-väg Örbyhus-Upplanda.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jonas Nybergs 
(S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Starttillstånd 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Medborgarservice 
 Projektledare Dan Hedlund 
 Ekonom Cecilia Martinelle 
 Ekonomichef  
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Ombudgetering av investeringsanslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna ombudgetering av 3 mnkr från Siggbo Trädgårdsstad till GC-
väg Örbyhus-Upplanda, samt 
 
att fastställa ny totalutgift på 6 000 tkr för GC-väg Örbyhus-Upplanda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt 1107 G/C-Väg Örbyhus Upplanda -inför fas genomförande. 
 
Inför upphandling och inför fas genomförande behöver Projektet 1107 
G/C-Väg Örbyhus-Upplanda ytterligare medel under 2022. Enligt 2021-
09-07, § 170 Dnr 2021/672 är beslutad totalutgift 3 000 tkr. På grund av 
ökade drivmedelspriser, oljepriser och råvarupriser beräknas totalutgiften 
istället till 6 000 tkr. 
 
Behov av ytterligare 3 000 tkr ombudgeteras inom 2022 års 
investeringsram enligt nedan: 
 
Projekt 1107                                         G/C-Väg Örbyhus Upplanda 
Ansvar 13104                                       Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100                                  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022                                                    2 871 tkr 
Beslutad totalutgift                                      3 000 tkr 
2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46,  
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672  
Beräknad totalutgift                                     6 000 tkr 
Behov 2022                                                  5 871 tkr 
 
Omföring till investeringsprojekt 1107, 3 000 tkr från projekt 1709 
Siggbo Trädgårdsstad 
 
En omföring av investeringsmedel påverkar inte projektet Siggbo 
Trädgårdsstad då investeringsbudget för 2022 inte kommer att nyttjas 
under innevarande år till fullo.  
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Beslutsmotivering 
För att kunna genomföra projektet krävs en ombudgetering av befintligt 
investeringsanslag på grund av tillkommande kostnadsökningar. Projektet 
har en samfinansiering från Trafikverket om 900 tkr under förutsättning att 
projektet är färdigställt senast oktober 2022. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande 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. 

- 10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att 
socioekonomisk segregation motverkas. 

- 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. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Starttillstånd 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Medborgarservice 
 Projektledare Dan Hedlund 
 Ekonom Cecilia Martinelle 
 Ekonomichef  

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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Starttillstånd 

Projekt 
GC-väg Upplanda-Örbyhus

Bakgrund
Medborgare har över en 10 års period lyft behov av en trafiksäker cykelväg mellan Upplanda och 
Örbyhus. Kommunen har under de första åren sett en befintlig grusväg som fullgod för ändamålet 
utifrån beräkning av antal resenärer mellan områdena. Genom åren har efterfrågan för 
bostadsbebyggelse i Upplanda ökat och kommunen ser nu ett behov av närmare 
transportmöjligheter mellan orterna

Syfte 
Förbättra förutsättningarna hållbara transporter till service, skola och kollektivtrafik.

Mål
Skapa trafiksäker förutsättning för pendling med cykel mellan Upplanda och Örbyhus för service och 
rekreationssyfte. Utöka möjligheterna till hållbara transporter inom och mellan tätorterna.

Omfattning
Byggnation av en 3m bred och ca 650m lång asfalterad GC-väg. Den kommunala gatubelysningen 
utmed den statliga vägen rivs och en ny byggs efter GC-vägen. Trafikverket är medfinansiär och blir 
delaktig i projeket.  

Bild  1 – Översiktskarta. Blålinje är GC-vägens ungefärliga sträcka
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Ekonomi  
Komponent Andel Belopp Kommentar Avskrivningstid/ 

år
Avskrivnings
kostnad/år

Skötsel
kostnad/år

Summa 
kostnad/år

Botten 65% 1 950 000 kr Underbyggnad 99 19 697 kr 0 kr 19 697 kr

Toppen 30% 900 000 kr Överbyggnad 30 30 000 kr 10 000 kr 40 000 kr

Belysning 5% 150 000 kr  30 5 000 kr 1 000 kr 6 000 kr

        

Projektkostnad 100% 3 000 000 kr   54 697 kr 11 000 kr 65 697 kr
Medfinansiering 
TRV 30% 900 000 kr   16 409 kr 3 300 kr 19 709 kr

Investering TK 70% 2 100 000 kr   38 288 kr 7 700 kr 45 988 kr

Starttillstånd godkänd av:

Datum:

………………………………………………….

Veikko Niemi 
Ekonomichef
Tierps kommun 
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§ 37 
Dnr KS/2022:48 
 
(KS) Fördelning av verksamhetsövergripande ramförändringar 
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fördela de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsövergripande 
ramförändringarna enligt nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade §133 den 10 november 2021 i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 att verksamhetsövergripande 
ramförändringar ska fördelas på verksamheterna utifrån omsättning.  
 
Nu har beräkningar genomförts för samtliga generella ramförändringar. 
 
Följande ramförändringar är inkluderade i denna beräkning; 
Höjda IT-kostnader för driften 2 085 000 kr 
Inköp av datorer  4 100 000 kr 
Besparing införande av Proceedo           -2 000 000 kr 
Hyresförhandling                     - 3 500 000 kr 
 
Tabellen nedan visar på förändringar som sker av tilldelad rambudget 2022 
samt den nya rambudgeten som respektive verksamhet erhåller efter 
fördelning.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i sig avseende ramfördelningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ramförändringarna innebär endast omfördelningar av redan fastställd 
verksamhetsövergripande ramförändring. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Kommundirektör 
 Samtliga verksamhetschefer 

 

TIERPS KOMMUN
Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Budget Fördelade Ny Budget
2022 ramförändringar 2022

Revision 1 810 -4 1 806
Valnämnd 530 530
Jävsnämnd 45 45
Lönenämnd 0 0
It-nämnd 0 0
Kommunstyrelsen: 1 354 195 4 1 354 199

Gemensam service 78 398 -3 829 74 569
Medborgarservice 68 210 331 68 541

0
Kultur och fritid 78 418 1 335 79 753
Förskola 143 749 578 144 328
Grundskola 307 368 1 252 308 620
Gymnasieskola 122 651 -1 939 120 712
Äldreomsorg 281 230 1 068 282 298
Funktionshindradeomsorg 121 512 353 121 864
Individ- och familjeomsorg 152 658 856 153 513

Summa nettokostnad 1 356 580 0 1 356 580
Finansiering 1 384 964 0 1 384 964

Resultat 28 384 0 28 384

*) Leasingavgifterna är ännu ej fördelade
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Fördelning av verksamhetsövergripande ramförändringar 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fördela de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsövergripande 
ramförändringarna enligt nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade §133 den 10 november 2021 i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 att 
verksamhetsövergripande ramförändringar ska fördelas på verksamheterna 
utifrån omsättning.  
 
Nu har beräkningar genomförts för samtliga generella ramförändringar. 
 
Följande ramförändringar är inkluderade i denna beräkning; 
Höjda IT-kostnader för driften 2 085 000 kr 
Inköp av datorer  4 100 000 kr 
Besparing införande av Proceedo           -2 000 000 kr 
Hyresförhandling                     - 3 500 000 kr 
 
Tabellen nedan visar på förändringar som sker av tilldelad rambudget 2022 
samt den nya rambudgeten som respektive verksamhet erhåller efter 
fördelning.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i sig avseende ramfördelningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ramförändringarna innebär endast omfördelningar av redan fastställd 
verksamhetsövergripande ramförändring. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Kommundirektör 
 Samtliga verksamhetschefer 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
 
 
 

TIERPS KOMMUN
Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Budget Fördelade Ny Budget
2022 ramförändringar 2022

Revision 1 810 -4 1 806
Valnämnd 530 530
Jävsnämnd 45 45
Lönenämnd 0 0
It-nämnd 0 0
Kommunstyrelsen: 1 354 195 4 1 354 199

Gemensam service 78 398 -3 829 74 569
Medborgarservice 68 210 331 68 541

0
Kultur och fritid 78 418 1 335 79 753
Förskola 143 749 578 144 328
Grundskola 307 368 1 252 308 620
Gymnasieskola 122 651 -1 939 120 712
Äldreomsorg 281 230 1 068 282 298
Funktionshindradeomsorg 121 512 353 121 864
Individ- och familjeomsorg 152 658 856 153 513

Summa nettokostnad 1 356 580 0 1 356 580
Finansiering 1 384 964 0 1 384 964

Resultat 28 384 0 28 384

*) Leasingavgifterna är ännu ej fördelade
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Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
pensionärsrådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Eva Moniés begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i pensionärsrådet, samt 
 
att till ny ersättare i pensionärsrådet under perioden 29 april 2022 till och 
med 31 december 2022 välja Kjell Hammerin.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Monié har den 26 april inkommit med en begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i pensionärsrådet. Styrelsen PRO Söderfors 
har nominerat Kjell Hammerin till ny ersättare.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering av ny ersättare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Ordförande i pensionärsrådet  
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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§ 38 
Dnr KS/2022:301 
 
(KF) Regel för hemsändningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget är 
att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig 
del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 
fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex 
stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 
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hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en högre 
ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Chef Medborgarservice  
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Revidering av Regel för hemsändningsbidrag  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget 
är att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en 
viktig del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av 
kommunen. Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. 
År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast 
sex stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 
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hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en 
högre ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Chef Medborgarservice  

 
I tjänsten  
 
Petra Kessler  
Näringslivsutvecklare  
Enheten näringsliv och turism  
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Inledning 

Bakgrund 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig del 
för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. Landsbygds-
handeln svarar för en viktig service och dess betydelse har genom åren ökat 
eftersom att de ofta erbjuder den sista servicen som finns kvar på orten. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 fanns det 
fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex stycken finns kvar 
idag. 
 
I flera av kommunens styrdokument, såsom i översiktsplanen och visionen för 
Tierps kommun finns mål om att bidra till en levande landsbygd i avseendet att det 
finns levande samhällen med permanent boende och en god kommunal och 
kommersiell service. 
 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan utgör underlag för bedömning av den 
aktuella situationen för dagligvaruförsörjningen i kommunens landsbygder. Planen 
ligger till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser, 
såsom hemsändningsbidrag, för att bibehålla viss kommersiell service i 
landsbygderna och på så sätt skapa goda förutsättningar för boende i glesbygd.  

Syfte 
Syftet med regeln är skapa en tydlighet kring vem som är berättigad bidraget samt 
vilka regler som ska följas vid hantering av hemsändningsbidrag. 

Hemsändningsbidrag 
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till 
eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. 
 
Det är Region Uppsala som betalar ut hemsändningsbidrag till kommunen. 
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens utgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget från regionen 
får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. 
 
Bidrag till kommunen lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna 
uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss 
näringsidkare och får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen 
på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun reglerar inte de exakta villkoren för 
hemsändningsbidraget i kommunen. Dessa villkor specificeras nedan. 
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Kriterier och regler för hemsändningsbidrag  
Bidrag utgår till butiksinnehavaren för hemsändning av dagligvaror till:  

 Boende i Tierps kommuns glesbygd som har långt till närmaste butik eller 
som på grund av funktionsnedsättning, ålder eller sjukdom saknar möjlighet 
att själv ta sig till butiken. I gruppen ingår även personer som på grund av 
pandemi eller likande särskild händelse pekas ut som riskgrupp av 
Folkhälsomyndigheten under en avgränsad period. 

 Följande gäller: 

 Hemsändningen är begränsad till att gälla dagligvaror. 

 Hemsändningen ska utgå från kundens närmaste butik som har beslut om 
hemsändningsservice.  

 Hemsändning av dagligvaror till konsument ska ske med butiksinnehavarnas 
egna fordon eller särskilt inhyrda fordon.  

 Antalet bidragsberättigade leveranser begränsas till en per hushåll och 
vecka.  

 Om kunden beställer varor till ett försäljningsvärde under 100 kronor har 
butiksinnehavaren rätt att säga nej till hemsändning. 

Ersättningsnivå: 

 Butiken ersätts från kommunen med 100 kr per hemsändning. 

 Varje butik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor. Avgiften får vara max 40 kronor per hemsändning. 

Butiker som får ta del av bidraget är: 

 Butiker i landsbygd, som ligger utanför Tierps centralort, och som ansökt 
och fått beslut av Tierps kommun att tillämpa hemsändningsservice.  

 Samt inte har missbrukat möjligheten med hemsändningsbidrag.    

Ansvar  

Butikens ansvar 

 Butikerna ska ansöka om att bli godkänd som hemsändningsbutik inför varje 
nytt kalenderår.  

 Butiken redovisar minst tre gånger per år genomförda hemsändningar till 
kommunen. 

 
Kommunens ansvar  

 Handlägga ansökningarna och skicka ut beslut inför varje nytt kalenderår.  

 Betala ut bidraget och eftersöka hos Region Uppsala/Tillväxtverket.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 39 
Dnr KS/2022:325 
 
(KF) Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med brev 
på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
 Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps Energi & Miljö AB 
 Kommundirektör 
 Chef för kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-29 2022:325  
  
   
  
    

 
 
Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med 
brev på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
 Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö 

AB 
 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps Energi & Miljö AB 
 Kommundirektör 
 Chef för kvalitet och strategisk utveckling 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
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Kommundirektör



BOLAGSORDNING FÖR TIERPS ENERGI & MILJÖ AB 

Fastställd av extra bolagsstämma:  
Godkänd av kommunfullmäktige:  
 

§1 Firma 

Bolagets firma är Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt bolag. 

§2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tierp, Tierps kommun, Uppsala län 

§3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tierps kommun insamla, transportera, 
återvinna och bortforsla avfall, och att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och 
lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster 
avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, och att bedriva mark- och 
parkentreprenader, underhåll och förvaltning av gator, grönytor och belysningsnät, samt 
därtill hörande verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

§4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 
fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tierps 
kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.  

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tierps kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 (fem miljoner) kronor och högst 20.000.000 
(tjugo miljoner) kronor. 

§7 Antal aktier 

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 5.000 (fem tusen) st och högst 20.000(tjugo tusen) st 
aktier.   

 



§8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och lika många personliga suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

För suppleants inträde till tjänstgöring bör gälla att de skall underrättas om 
styrelsesammanträdena genom kallelse med tillhörande handlingar men endast inträda för 
tjänstgöring i de fall ordinarie ledamoten är frånvarande. Det åligger den ledamot, för vilken 
suppleant skall tjänstgöra, att underrätta denne om att ledamoten kommer att vara frånvarande 
från sammanträdet och att suppleanten sålunda har att tjänstgöra. 

Suppleanter har alltid närvarorätt vid bolagets styrelsesammanträden. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en mandatperiod på fyra år, 
en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade revisorer. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 

§10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Tierps 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor 
före stämman. Kallelse sker via digitalt utskick via e-post. 

§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§13 Ärenden på årsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 



3. Val av sekreterare vid stämman; 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
5. Val av en eller två justeringsmän; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om 
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 
11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall); 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorn och 
lekmannarevisorn senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma. 

§15 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. 

§16 Rösträtt på bolagsstämman 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§17 Inspektionsrätt 

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tierps 
kommun. 

 



BOLAGSORDNING FÖR TIERPS ENERGI & MILJÖ AB 

Fastställd av extra bolagsstämma:  
Godkänd av kommunfullmäktige:  
 

§1 Firma 

Bolagets firma är Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt bolag. 

§2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tierp, Tierps kommun, Uppsala län 

§3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tierps kommun insamla, transportera, 

återvinna och bortforsla avfall, och att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och 

lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster 

avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, och att bedriva mark- och 

parkentreprenader, underhåll och förvaltning av gator, grönytor och belysningsnät, samt 

därtill hörande verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

§4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 

fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tierps 

kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.  

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tierps kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 (fem miljoner) kronor och högst 20.000.000 

(tjugo miljoner) kronor. 

Aktiebreven skall ställas till viss man. 

§7 Antal aktier 

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 5.000 (fem tusen) st och högst 20.000(tjugo tusen) st 

aktier.  I bolaget skall finnas minst 5.000 aktier och max 20.000 aktier. 



 

§8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och lika många personliga suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer efter det val 

till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

För suppleants inträde till tjänstgöring bör gälla att de skall underrättas om 

styrelsesammanträdena genom kallelse med tillhörande handlingar men endast inträda för 

tjänstgöring i de fall ordinarie ledamoten är frånvarande. Det åligger den ledamot, för vilken 

suppleant skall tjänstgöra, att underrätta denne om att ledamoten kommer att vara frånvarande 

från sammanträdet och att suppleanten sålunda har att tjänstgöra. 

Suppleanter har alltid närvarorätt vid bolagets styrelsesammanträden. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en mandatperiod på fyra år, 

en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade revisorer. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa 

val till kommunfullmäktige. 

§10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Tierps 

kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse sker via digitalt utskick via e-post. 

§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§13 Ärenden på årsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 



2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Val av sekreterare vid stämman; 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

5. Val av en eller två justeringsmän; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 

11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall); 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorn och 

lekmannarevisorn senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma. 

§15 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller en 

styrelseledamot i förening med verkställande direktören. 

§16 Rösträtt på bolagsstämman 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§17 Inspektionsrätt 

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 

handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tierps 

kommun. 






