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Avallsföreskrifter samlat dokument
Reviderade Avfallsföreskrifter VafabMiljö - Samlat dokument - alla kommuner

Hej
Nu har alla medlemskommuner beslutat de reviderade avfallsföreskrifterna och här kommer ett samlat dokument som
gäller samtliga kommuner förutom Heby som har eget dokument. Detta dokument börjar gälla den 1 juni 2022.
Ni får det för publicering på era respektive webbar.
Vårt dokument kommer finnas på denna sida om ni länkar dit: Avfallsföreskrifter - VafabMiljö (vafabmiljo.se)
Vänliga hälsningar
Maria Adolfsson
Registrator
VafabMiljö Kommunalförbund
Telefon:
Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås
E-post:
Besök oss gärna på vafabmiljo.se

Avfallsföreskrifter
VafabMiljö kommunalförbund
Från och med 1 januari 2022 i kommunerna:
Arboga, Enköping, Kungsör, Norberg, Surahammar
Från och med 1 april 2022 i kommunerna:
Fagersta, Hallstahammar, Köping, Sala, Västerås
Från och med 1 juni 2022 i kommunen:
Skinnskatteberg
Heby kommun har inte överlämnat ansvaret för avfall från enskilda avloppsanläggningar till
VafabMiljö kommunalförbund. Alla ärenden som berör avfall från enskilda avlopp regleras i
”Föreskrifter gällande slamtömning av enskilda avlopp 2022 (Heby FS 2022:10)”. I övrigt stämmer
Heby kommuns Föreskrifter för avfallshantering (Heby FS 2022:05) överens med dessa
gemensamma föreskrifter för VafabMiljö.
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1. INLEDNING
Renhållningsordningen är det dokument som styr den del av kommunalförbundets
verksamhet som regleras i miljöbalkens 15 kapitel. Renhållningsordningen för
VafabMiljö kommunalförbunds medlemskommuner består av en avfallsplan samt
föreskrifter för avfallshanteringen. Renhållningsföreskrifterna styr även
avfallshanteringen hos fastighetsägare och medborgare i medlemskommunerna. Här kan
fastighetsägare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar
på olika aktörer.
Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av avfall under kommunalt ansvar,
en rättslig grund för att ta ut renhållningsavgift samt en rättslig grund i det dagliga
arbetet och vid tvister.
Benämningarna ”Renhållningsföreskrifter” och ”Föreskrifter för avfallshantering”
används synonymt.
I VafabMiljö kommunalförbunds uppdrag ingår att samla in och behandla avfall under
kommunalt ansvar. Detta ansvar omfattar även hantering av abonnemang, fakturering
m.m. Eftersom förbundets ansvar inte omfattar tillsynsansvar enligt miljöbalken måste
de avfallsfrågor som rör miljöbedömningar hanteras av respektive kommuns
tillsynsmyndighet.
Dessa föreskrifter ska revideras vid behov. Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för
allmänhetens granskning om de inte är av sådan begränsad omfattning att de inte
behöver ställas ut, exempelvis om de berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars
är liten, enligt 15 kap 44 § miljöbalken.
Gällande version av renhållningsordningen finns på VafabMiljö kommunalförbunds
webbplats, vafabmiljo.se. Renhållningsordningen kan även beställas hos VafabMiljö
kommunalförbund.
Heby kommun har ej lämnat över ansvaret för slam från enskilda avlopp
och fettavskiljare till kommunalförbundet. I alla övriga frågor så är Heby kommuns
föreskrifter för avfallshantering, likalydande med dessa föreskrifter.
IKRAFTTRÄDANDE
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-01-01 i kommunerna Arboga, Enköping, Kungsör,
Norberg och Surahammar. I kommunerna Fagersta, Hallstahammar, Köping, Sala och
Västerås träder föreskrifterna i kraft 2022-04-01. I Skinnskatteberg träder föreskrifterna
i kraft 2022-06-01. I samband med ikraftträdandet upphör respektive
medlemskommuns tidigare föreskrifter för avfallshantering att gälla.
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2. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1§

2§

BEMYNDIGANDE
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och
9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa
föreskrifter för avfallshantering i Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör,
Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommun.
DEFINITIONER
Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som
anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får
läggas i kärl eller säck.
2. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck
eller kärl.
3. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet
med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
4. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs
med en avfallskod markerad med en asterisk (*).
5. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel
som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta
ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta
livsmedel i enlighet med förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
7. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och
annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och
säckavfall.
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8. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från
bygg- och rivningsarbeten.
9. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet
avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
10. Med Förbundet avses VafabMiljö kommunalförbund.
11. Med fastighetsägare avses den som äger fastighet, arrendetagare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
12. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsägare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
13. Med den tillsynsansvariga nämnden avses respektive kommuns miljönämnd eller
motsvarande (se Bilaga 1).
14. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck,
latrinbehållare, fettavskiljare, sluten tank eller avskiljare/kombisystem för pumpbart
matavfall eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt
ansvar.
15. Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för
a) hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten och,
b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
16. Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall samlas in på.
Insamlingssystemen kan vara maskinella eller manuella och skiljer sig åt vad gäller
behållartyper och hämtningsfordon.
17. Med fastighetsgräns avses fastighetens tomtgräns närmast uppställningsplats för
hämtningsfordon. I de fall tomtgräns inte är belägen vid farbar väg räknas närmaste
farbara väg som tomtgräns.
18. Med Utföraren avses Förbundet eller den som Förbundet anlitar för hantering av
det avfall som omfattas av Förbundets ansvar.
19. Med avfallstaxa avses de av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
antagna föreskrifter som reglerar avgifter för den insamling, transport, återvinning och
det bortskaffande av avfall som utförs genom Förbundets försorg.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. Dessutom finns en ordlista i Bilaga 4.
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3§

ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, TILLSYN OCH INFORMATION
Förbundet har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av
kommunalt avfall under kommunalt ansvar i de kommuner som ingår i Förbundet. I
detta inkluderas ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av
farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det
avfall som omfattas av Förbundets ansvar får endast utföras av Utföraren.

4§

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den Tillsynsansvariga nämnden.

5§

Förbundet informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.

6§

BETALNING OCH INFORMATION
Kommunfullmäktige i respektive kommun meddelar, med stöd av 27 kap. 4–6 §§
miljöbalken, föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport,
återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs genom Förbundets försorg
(avfallstaxa). Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller
annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

7§

Ägare till den fastighet där avfall uppkommer, är ytterst ansvarig för abonnemang och
betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan
fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka
betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderättshavaren fullgör
betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

8§

Fastighetsägare är skyldiga att i nödvändig omfattning informera den eller dem som bor
på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

3. SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR

9§

SORTERING AV AVFALL
Fastighetsägare ansvarar för att avfallsslag sorteras i enlighet med bilaga 2 och hålls skilt
från restavfallet.

10 § Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Utföraren för
borttransport.
SKYLDIGHET ATT ÖVERLÄMNA AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR
11 § Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under kommunalt ansvar som uppstår inom
deras fastighet överlämnas till Förbundet. Detta gäller för en- och flerfamiljshus avsedda
för permanentboende och fritidshus.
Även för verksamheter där avfall under kommunalt ansvar uppkommer ansvarar
fastighetsägaren för att detta överlämnas till Förbundet.
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Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara
behovet av borttransport av kommunalt avfall från fastigheten.
Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till Utföraren om inte annat sägs i dessa
föreskrifter. Förbundet har rätt att ta ut en avgift för tillhandahållande av hämtning och
behandling av avfall under kommunalt ansvar och debiterar enligt gällande avfallstaxa.
Förbundet administrerar insamling av avgift genom abonnemang. Fastighetsägare som
inte själv väljer typ av abonnemang tilldelas abonnemang med matavfallssortering.
Förbundet levererar kärl som är dimensionerade efter förutsättningarna på fastigheten.
Utsorterade avfallsslag hämtas enligt 26 § eller lämnas enligt vad som framgår av
Bilaga 2.
12 § Regler kring avfallskvarnar kopplade till spillvattennätet finns i respektive
medlemskommuns ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen).
13 § Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om
ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.
EMBALLERING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i
lämpligt material och storlek. Avfall ska vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. Matavfall ska av
avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse eller säck som tillhandahålls av
Förbundet. Närmare krav på emballering framgår av Bilaga 2. Glödande avfall får inte
lämnas till Förbundets avfallshantering.
4. BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING
ANSKAFFANDE OCH ÄGANDE
15 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av Förbundet och tillhandahålls av Utföraren. Detta
gäller även papperspåsar och säckar avsedda för matavfall, samt tillhörande hållare för
påsarna.
16 § Bottentömmande behållare, kärlskåp, sopsug, enskilda avloppsanläggningar,
fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall samt andra
anläggningar för motsvarande behov anskaffas och installeras av fastighetsägaren.
a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av Förbundet godkända
anordningar användas.
b. För enskilda avloppsanläggningar ska tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas
hos Tillsynsansvarig nämnd.
c. För fettavskiljare, sluten tank för matavfall och avskiljare/kombisystem för matavfall
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som ska kopplas till det kommunala spillvattennätet ska godkännande av
anläggningen inhämtas från kommunens VA-avdelning.
17 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare.
När Utföraren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska
ske enligt anvisning från Utföraren.
18 § Fastighetsägaren äger, ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
ANLÄGGNING OCH UTFORMNING VID NYANLÄGGNING
19 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och
anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och
olycksfall minimeras. Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl
bör inte överstiga 5 meter och får inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl
föreligger. Förbundet har rätt att ta ut särskild avgift enligt avfallstaxa för dragavstånd
och manuell hantering av kärl.
Behållare, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och
möjliggöra hämtning med den utrustning och de hämtningsfordon som används i
Förbundets insamlingssystem. Vid installation av bottentömmande behållare ska
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.
Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet.
20 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank eller
avskiljare/kombisystem för matavfall får avståndet mellan uppställningsplats för slambil
och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl
föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på
anläggningen får inte överstiga 6 meter. Brunnslock som måste lyftas får inte väga mer än
15 kg. Brunnslock som ska skjutas åt sidan får inte väga mer än 35 kg.
21 § Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller
säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande
ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och
högst 5 meter om filterkassett/storsäck som väger högst 1 000 kg, om inte särskilda skäl
föreligger.
RENGÖRING OCH TILLSYN
22 § Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning.
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
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Missköts rengöringen och ingen rättelse sker efter uppmaning från Utföraren har
Förbundet rätt att rengöra behållaren på fastighetsägarens bekostnad.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.

5. HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN
ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL SOM LÄMNAS I KÄRL ELLER SÄCK
23 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan
tillgodoses.
Behållare ska på hämtningsdagen vara tillgängliga för tömning från klockan 06.00 och
vid detta tillfälle vara fria från snö och is. Behållare ska vara uppställda så att hämtning
och hantering underlättas och kan ske med den utrustning som används inom Förbundet.
Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används
och baklastande bil där sådan används.
I områden med sidlastarfordon gäller följande regler:
• Kärlet ska placeras vid tomtgräns eller vid farbar väg med locköppningen vänd mot
vägen.
• Om flera behållare finns ska de stå med ett mellanrum om 0,5 meter.
• Utrymmet framför, vid sidan och ovanför kärlet måste vara fritt.
• Sopbehållare ska placeras så nära körbar väg som möjligt men ej placeras så den
inkräktar på framkomligheten på trottoar eller körbana.
För manuell hantering av kärl och för dragväg har Förbundet rätt att ta ut särskild avgift
enligt avfallstaxa.
Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas Utföraren.
Ändringar ska utan uppmaning meddelas Förbundet.
Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är försluten
och vid behov rengjord utvändigt innan hämtning sker.
ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL FRÅN ANLÄGGNINGAR
24 § Inför tömning ansvarar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren för att förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med den utrustning och det fordon som används
inom Förbundet. Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank eller
avskiljare/kombisystem för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning.
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Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när
tömning ska ske. Lock eller manlucka som måste lyftas får väga högst 15 kg, om inte
särskilda skäl föreligger. Lock och koppling för tömning av fettavskiljare och sluten tank
och avskiljare/kombisystem för matavfall ska var märkta med aktuellt avfallsslag.
Anläggningen ska vara markerad så att den enkelt kan hittas av Utföraren. Tydliga
instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning. Det åligger fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att
inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som
ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 21 §.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart med normalt slamsugningsfordon, i
förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från
fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsägarens eller
nyttjanderättshavarens försorg. För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för
anläggningens funktion, ansvarar fastighetsägaren för att så sker efter varje tömning.
Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Utföraren.
Ändringar ska utan uppmaning meddelas Förbundet.
25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska
beställas av fastighetsägaren och genomföras av Utföraren.
HÄMTNINGS OCH TRANSPORTVÄGAR
26 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen så nära
hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt, vid en överenskommen plats eller
vid en av Förbundet anvisad plats. Anvisning av plats görs av Förbundet och kan avse
hela året eller del av året.
Förbundet har rätt att anvisa plats för:
• Kärl och annan behållare för mat- och restavfall.
• Sugpunkt för hämtning med slamsugningsfordon från enskilda avloppsanläggningar,
fettavskiljare, sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall.
• Filtermaterial från anläggningar som kräver byte av filtermaterial som hämtas med
fordon utrustat med kran.
Fastighetsägare ansvarar i skälig omfattning för skötsel av den anvisade
platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten.
27 § Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri
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sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle och
för de hämtningsfordon som normalt används. Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska
finnas då backning inte får förekomma annat än i undantagsfall vid vändning.
Fastighetsägaren ska se till att den väg som kärl behöver dras av den som utför
hämtningen är plan och hårdgjord och i övrigt hålls i sådant skick att kärl utan svårighet
kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.
Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet lämnas på plats enligt överenskommelse
med Förbundet eller anvisning enligt 26 §.
De lagar och riktlinjer som finns samlade i senaste versionen av Avfall Sveriges ”Handbok
för avfallsutrymmen” ska i möjligaste mån följas. Det är dock Förbundet som avgör om
hämtnings- och transportvägar uppfyller krav på transport- och dragväg och om
vändmöjligheter finns.
HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL
28 § Förbundets medlemskommuner utgör fem hämtningsområden:
1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro- eller
färjeförbindelse till fastlandet.
2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro- eller färjeförbindelse till
fastlandet.
3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun.
4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs
kommun.
5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner.
Hämtning kan ske på olika sätt i de olika hämtningsområdena, se gällande avfallstaxa.
29 § a. Om inget annat anges i dessa föreskrifter eller i gällande avfallstaxa sker ordinarie
hämtning av osorterat avfall och matavfall minst en gång var 14:e dag. Ordinarie
hämtning av restavfall sker minst en gång var fjärde vecka.
b. Om inget annat anges i dessa föreskrifter eller i gällande avfallstaxa sker ordinarie
tömning av enskilda avlopps slamavskiljare och minireningsverk minst en gång per år,
eller enligt det intervall som anges av Tillsynsansvarig nämnd. Tömning av slutna tankar
sker vid behov, minst en gång per år. Filtermaterial från fosforfällor ska tömmas
vartannat år, eller enligt det intervall som anges av Tillsynsansvarig nämnd.
ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS
30 § Utföraren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 23 – 24 §§ och
27 § 1 stycket inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter
beställning av extrahämtning mot avgift.
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6. AVVIKELSER FRÅN ORDINARIE HÄMTNING
31 § Vid utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse
utförs hämtning skyndsamt och så snart det är möjligt för Utföraren.
Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsägaren råder över
utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot extra
avgift så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för Utföraren.
32 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat
avfall, har Utföraren ingen skyldighet att ta loss.
33 § Om mer avfall lämnas än vad som ingår i abonnemanget eller beställningen, hämtas detta
efter extra beställning mot avgift enligt avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av
hämtning av avfall i behållare vid fastighet.
34 § Förbundet har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa och Utföraren har
rätt att inte utföra ordinarie hämtning eller tömning av:
• Överfullt kärl eller för tungt lastade kärl.
• Kärl som innehåller felsorterat avfall, dvs avfall som inte har sorterats enligt
anvisningarna i Bilaga 2.
• Kärl som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.
• Anläggning för flytande kommunalt avfall som inte är åtkomlig eller tömd av annan
utförare än den som innehar det kommunala uppdraget.
Avfallet ska hämtas efter åtgärder från fastighetsägaren. Åtgärderna ska följa Förbundets
anvisningar.
35 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare eller
felsorterat avfall har Förbundet rätt att anpassa abonnemanget till rådande förhållanden
på hämtstället.
7. SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN VERKSAMHETER
36 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
avfall under kommunalt ansvar. För Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
gäller 9 - 35 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
37 § Tömning av fettavskiljare och avskiljare/kombisystem för matavfall ska ske enligt
standard SS-EN 1825-2, om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren inte inhämtat
medgivande från Förbundet för annat tömningsintervall. Tömning av sluten tank för
matavfall ska tömmas minst en gång i månaden, om fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren inte inhämtat medgivande från Förbundet för annat
tömningsintervall.
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8. ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN VERKSAMHETER
UPPGIFTSSKYLDIGHET
38 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom Förbundets medlemskommuner
som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden och hanteringen av avfallet som
behövs som underlag för Förbundets renhållningsordning.
39 § Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om
behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna
ska lämnas till Förbundet.
9. UNDANTAGSREGLER
HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSÄRENDEN
40 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Ansökan hanteras och
prövas av Förbundet eller Tillsynsansvarig nämnd. En sammanställning finns i Bilaga 3.
Avgift för handläggning av anmälan och ansökan om undantag beslutas med stöd av 27
kap 1 § miljöbalken.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag
ansökan avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Av ansökan eller
anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 50 och 53-55 §§ ska ske senast en
månad före den avsedda perioden för undantag.
41 § Tidigare medgivna undantag, som inte strider mot nu gällande föreskrifter och som
medgetts med stöd av tidigare föreskrifter, gäller tills vidare och enligt i beslutet angivna
villkor.
42 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.
43 § Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är
fastighetsägarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.
KOMPOSTERING, ANNAN ÅTERVINNING ELLER BORTSKAFFANDE AV VISST AVFALL UNDER
KOMMUNALT ANSVAR
44 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 45-48 §§
och under förutsättning att det att det kan ske utan risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön.
45 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

15

46 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av
40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller annan
författning samt brandriskvarning måste beaktas.
47 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och
liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till Förbundet enligt 40 §.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
48 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till Tillsynsansvarig nämnd,
medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning
eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av
näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska
innehålla en fullständig beskrivning av anläggningen.
FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL
49 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från avfall
under kommunalt ansvar på den egna fastigheten, eller använder av kommunen godkänd
köksavfallskvarn för omhändertagande av allt matavfall från den egna fastigheten, kan
efter anmälan till Förbundet medges förlängt hämtningsintervall. Vid förlängt
hämtningsintervall hämtas restavfall fyra gånger per år vid åretruntabonnemang och två
gånger per säsong vid sommarabonnemang. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas
under förutsättning att den minsta storleken på kärl för restavfall används, samt att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om Förbundet konstaterar att
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller hantering via köksavfallskvarn,
lämnas i behållaren för restavfall eller om Förbundet på annat sätt gör sannolikt eller
konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kärl för restavfall packas
för hårt eller är överfullt vid tömning.
50 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsägare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till Tillsynsansvarig nämnd medges förlängt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att Tillsynsansvarig nämnd utifrån
ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att
hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att hämtning anpassas till
anläggningens behov.
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Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om Förbundet eller
Tillsynsansvarig nämnd konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
GEMENSAMT KÄRL FÖR DELAD SOPHÄMTNING
51 § Närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter anmälan till Förbundet
använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt efterlevs. Avfallet ska rymmas i ett kärl för
respektive avfallsslag med normal tömningsfrekvens och risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön får inte uppstå. Samtliga delande ska ha samma typ av
abonnemang avseende utsortering av matavfall.
Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.
Förbundet har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för
gemensamt kärl inte längre är uppfyllda.
GEMENSAM HÄMTNINGSPLATS FÖR FLERA SMÅ- ELLER FLERFAMILJSHUS MED ENSKILD
FAKTURERING
52 § Flera närliggande små- eller flerfamiljshus som behöver mer än en behållare, kan efter
Förbundets medgivande dela behållare i en gemensam avfallslösning. Förbundet
ansvarar för att antalet kärl och hämtningsfrekvens motsvarar behovet.
Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad vid
fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.
Förbundet har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för
gemensam avfallslösning inte längre är uppfyllda.
UPPEHÅLL I HÄMTNING
53 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall vid permanentbostad, kan efter ansökan till
Förbundet medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
För att uppehåll enligt denna paragraf ska beviljas för en period av ett år eller längre ska
uppehåll i förekommande fall även sökas för hämtning av avfall från enskilda
avloppsanläggningar enligt 55 §.
54 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall samt latrin vid fritidsbostad med
sommarabonnemang, kan efter ansökan till Förbundet medges fastighetsägare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen.
För att uppehåll enligt denna paragraf ska beviljas för en period av ett år eller längre ska
uppehåll i förekommande fall även sökas för hämtning av avfall under kommunalt ansvar
från avloppsanläggning enligt 55 §.
55 § Uppehåll i hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar, kan efter ansökan till
Förbundet medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
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kommer att nyttjas under minst ett år. För att uppehåll enligt denna paragraf ska beviljas
ska slamhämtning ha skett under den senaste 12-månadersperioden och uppehåll sökas
även för hämtning av rest- och matavfall enligt 53-54 §§.
56 § Vid medgivande av uppehåll i hämtning enligt 53-55 §§ får endast enstaka besök
genomföras. Övernattning får inte ske på fastigheten. Besöket får inte heller ge upphov
till sådant avfall som ska hämtas av Förbundet vid fastigheten.
57 § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från verksamheter kan beviljas efter ansökan
till Förbundet om inget avfall kommer att genereras under minst 4 veckor.
58 § Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt två år per
ansökningstillfälle, och i totalt maximalt sex år, om inte särskilda skäl föreligger.
Skyldighet att betala grundavgift kvarstår under uppehållstiden.
EGET OMHÄNDERTAGANDE OCH BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA AVFALL
UNDER KOMMUNALT ANSVAR TILL KOMMUNEN
59 § Tillsynsansvarig nämnd får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge dispens för
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken
som innebär att kommunalt avfall och annat avfall som Förbundet ska ansvara för inte
får hanteras av annan än Förbundet eller den som Förbundet anlitar. Detta gäller för
såväl mat-och restavfall som för avfall från enskilda avlopp.
a. Dispens för eget omhändertagande av avfall kan endast medges under förutsättning att
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådan befrielse medges
för maximalt två år per ansökningstillfälle. För det fall särskilda skäl föreligger kan
dispens medges för en längre tidsperiod. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår
under uppehållstiden.
b. Dispens som innebär total befrielse från hämtning av avfall under kommunalt ansvar
medges endast om fastighetens bostadsbyggnad är i sådant skick att den inte kan
användas för bostadsändamål och därmed är obebodd. Det innebär att avfall under
kommunalt ansvar inte uppstår på fastigheten. Fastighetsägaren har inte tillgång till de
kommunala återvinnings-centralerna (Återbruken) och är inte skyldiga att betala
grundavgift enligt avfallstaxa.
ÅTERKALLANDE AV DISPENS OCH UNDANTAG
60 § Uppstår olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan
Förbundet eller Tillsynsansvarig nämnd besluta att given dispens eller undantag upphör
att gälla. I sådant fall upphör även ändrad avfallsavgift att gälla.
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10. BILAGA 1 – TILLSYNSANSVAR
Med den Tillsynsansvariga nämnden avses den myndighet som i respektive
kommun fullgör kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken. Följande
nämnd utgör för närvarande (2019-09-26) tillsynsmyndighet i detta avseende i
respektive kommun. Aktuell information finns även på respektive kommuns
webbplats.
Arboga:

Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF)

Enköping

Miljö- och byggnadsnämnden, Enköpings kommun

Fagersta

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd

Hallstahammar

Bygg- och miljönämnden, Hallstahammars kommun

Heby

Bygg- och miljönämnden, Heby kommun*

Kungsör

Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF)

Köping

Samhällsbyggnadsnämnden

Norberg

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Sala

Bygg- och miljönämnden, Sala kommun*

Skinnskatteberg

Miljö- och byggnadsnämnden, Skinnskattebergs kommun

Surahammar

Bygg- och miljönämnden, Surahammars kommun

Västerås

Miljö- och konsumentnämnden, Västerås kommun

* Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt
av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.
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11. BILAGA 2 – SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL M.M.
FÖLJANDE AVFALLSSLAG SKA SORTERAS UT OCH HÅLLAS SKILT FRÅN RESTAVFALL:
FARLIGT AVFALL
Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och som därför inte ska
blandas med annat avfall.
Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och lösningsmedel.
Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som farligt avfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färg- och lackavfall samt hartser
Limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel)
Lösningsmedel
Fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare)
Bekämpningsmedel
Sprayburkar med innehåll
Annat surt eller starkt alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda,
svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer)
Spillolja och annat oljeavfall
Brandsläckare, gasolflaskor och andra trycksatta behållare

Farligt avfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid Återbruken. Det farliga
avfallet skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Om möjligt ska
avfallet lämnas i originalförpackning. Hämtning från fastighet kan beställas
separat enligt avfallstaxa.
MATAVFALL
Matavfall uppkommer vid matlagning i hushåll, restauranger, storkök m.m.
och utgörs av exempelvis skal och blast, teblad och kaffesump. Matavfall från
hushåll ska läggas i papperspåsar tillhandahållna av VafabMiljö. Matavfall från
verksamheter ska lämnas i papperspåsar/säckar som erhålls från VafabMiljö.
Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Matavfall kan även malas ner i avfallskvarn kopplad till sluten tank eller
avskiljare/kombisystem för pumpbart matavfall. Sådant matavfall får inte
blandas med annat avfall än fett från fettavskiljare. Regler om användning av
köksavfallskvarn kopplad till spillvattennätet finns i respektive kommuns
ABVA. Matavfall kan även komposteras, se § 47 i dessa föreskrifter.
För att säkerställa att matavfall sorteras rätt får Utföraren genomföra regelbundna
stickprovskontroller.
GROVAVFALL
Grovavfall är avfall under kommunalt ansvar som är för tungt, skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in som
restavfall. Grovavfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid Återbruken, där
grovavfallet ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. All övrig
transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom Förbundets försorg.
Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt avfallstaxa.
Vid beställd hämtning ska grovavfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller
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förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning som
klargör att det är fråga om grovavfall. Grovavfallet ska vara placerat vid
fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats.
TRÄDGÅRDSAVFALL
Trädgårdsavfall uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus
och bör komposteras. Egen kompostering av trädgårdsavfall är tillåten utan
anmälan.Trädgårdsavfall kan även lämnas på Återbruken. Bortforsling av
trädgårdsavfall kan mot avgift enligt avfallstaxan beställas av
fastighetsägaren hos VafabMiljö. För regler om eldning av trädgårdsavfall, se
dessa föreskrifter, 46 §.
LATRIN
Insamling sker i latrinbehållare som beställs hos VafabMiljö. Behållaren ska
förslutas och vid behov göras ren på utsidan av avfallslämnare. Bortforsling av
latrin beställas hos VafabMiljö mot avgift enligt avfallstaxa.
FETT
Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare (exempelvis
PET-flaska) till Återbruk.
DÖDA SÄLLSKAPSDJUR SAMT AVFALL FRÅN HUSBEHOVSJAKT
Små sällskapsdjur (maxstorlek hund) som normalt förekommer i bostäder kan
grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur
hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger
samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Döda sällskapsdjur kan också tas omhand av veterinärkliniker, som även tar
hand om större döda djur. Information om omhändertagande av hästar och
andra större djur finns på respektive kommuns webbplats. Slaktbiprodukter
som uppstår vid husbehovsjakt får lämnas i skogen. Små sällskapsdjur och
mindre mängder slaktbiprodukter som läggs i kärl för restavfall ska förpackas
väl innan de läggs i behållare.
LÄKEMEDELSRESTER
Rester av läkemedel ska lämnas till apotek.
STICKANDE OCH SKÄRANDE AVFALL
Behållare för kanyler hämtas vid apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek.
Övriga föremål som kan vålla skär- och stickskador (t.ex. glasföremål, spikar
och nålar) ska läggas i styvt skyddshölje (t.ex. tom mjölkförpackning) innan de
läggs i avfallsbehållaren. Större mängder avfall som kan ge upphov till skär- och
stickskador ska paketeras för sig och betraktas som grovsopor.
BATTERIER
Bärbara batterier kan lämnas till försäljningsstället, i batteriholkar eller på
Återbruken. Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska
dessa plockas ur. Om batterier är inbyggda i produkter hanteras dessa som
elavfall. Bilbatterier lämnas till butik som säljer bilbatterier, eller lämnas på
Återbruken.
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EL-AVFALL
El-avfall inkluderar avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive
alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en
elektrisk eller elektronisk funktion.
Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som konsumentelavfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitvaror, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, spisfläkt
Kylskåp och frysar
TV, datorskärmar
Mobiltelefoner och surfplattor
Mikrovågsugnar
Datorer och tillbehör
Hushållsapparater, t.ex. elvisp, matberedare, hårtork
Ljuskällor t.ex. lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör
Elektriska och elektroniska verktyg, t.ex. elektrisk gräsklippare, symaskin
Brandvarnare

Konsumentelavfall med producentansvar lämnas till återförsäljare eller på
Återbruken. Hämtning mot avgift kan också beställas hos VafabMiljö.
FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER
Hushållen ska sortera ut förpackningar och tidningar (returpapper). Dessa
lämnas löst i behållare på återvinningsstation eller annan plats som
anvisas av fastighetsägare, förpackningsproducent eller VafabMiljö (när
det gäller returpapper).
•
•
•
•

Förpackningar av glas
Förpackningar av metall
Förpackningar av papper, wellpapp eller kartong
Förpackningar av hårdplast och mjukplast

TEXTILAVFALL
Textilprodukter som lämpar sig för återbruk och andrahandsförsäljning bör
lämnas till textilinsamling på Återbruken eller annan textilinsamling. Textilier
för återvinning lämnas till Återbruken.
BILAR OCH DÄCK
Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas
insamlingssystem. Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar.
Gamla däck lämnas till däckåterförsäljare eller till Återbruken.
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning
av byggnad, eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.
Exempel på bygg- och rivningsavfall är:
•
•
•
•
•

Badkar, handfat, duschkabin, toalettstol
Värmeapparater såsom värmepanna, varmvattenberedare
Trallvirke
Kakel och klinker
Isolering
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Bygg- och rivningsavfall omfattas inte av det kommunala ansvaret för
insamling av hushållsavfall och fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som
vill lämna bygg- och rivningsavfall får därför vända sig till valfri
insamlingsentreprenör för bortskaffande av bygg- och rivningsavfall. Avfall
från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas dock som
hushållsavfall. En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex.
asbest och impregnerat virke.
Asbest utgör farligt avfall och kan lämnas i små mängder (max en bärkasse) till
Återbruket. Påsen ska vara väl försluten. Större mängder lämnas mot avgift till
Gryta avfallsstation i Västerås.
FYRVERKERIER OCH AMMUNITION
Kontakta Polisen eller återförsäljaren av produkterna för omhändertagande
av fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat
explosivt avfall.
RESTAVFALL
Restavfall är det som är kvar när övriga avfallsslag har sorterats ut. Restavfall
som läggs i behållare ska läggas i påse eller annat emballage av lämpligt
material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att
avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada,
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
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12. BILAGA 3 – ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN
AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Fastighetsägare som vill ha undantag från avfallsföreskrifterna ska ansöka eller anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd eller till Förbundet enligt tabellen nedan.
Notera att alla frågor kring avfall från enskilda avlopp i Heby, hanteras av Heby kommun.

UNDANTAG FRÅN
BESTÄMMELSE

Kompostering av matavfall (47 §)

FASTIGHETSÄGAREN
GÖR ANMÄLAN OM
ABONNEMANGSÄNDRING

FASTIGHETSÄGAREN
ANSÖKER OM
UNDANTAG

HANDLÄGGS AV
TILLSYNSANSVARIG
NÄMND

X

HANDLÄGGS
AV
VAFABMILJÖ
KOMMUNALFÖRBUND
X

Kompostering av latrin (48 §)

X

X

Kompostering av slam (59 a §)

X

X

Förlängt hämtningsintervall
restavfall (49 §) (förutsätter

X

hemkompost eller köksavfallskvarn

X

och minsta kärlstorlek)

X

Förlängt hämtningsintervall

X

enskilda avloppsanläggningar (50 §)

Gemensamt (delat) kärl (51 §)

X

X

Gemensam hämtningsplats (52 §)

X

X

Uppehåll i hämtning av mat-

X

X

X

X

X

X

X

X

och restavfall (53-54 §§)

Uppehåll i hämtning av latrin
(54 §)
Uppehåll i hämtning av slam och
filtermaterial från enskilda
avloppsanläggningar (55 §)
Uppehåll i hämtning av mat- och
restavfall för verksamheter (57 §)
Eget omhändertagande, mat- och
restavfall samt avfall från enskilda

X

X

avlopp (59a §)
Befrielse från hämtning av avfall
(§59b)

X

X

13. BILAGA 4 – ORDLISTA
Abonnemang: Regelbunden avfallshämtning enligt visst schema. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
är skyldig att ha ett abonnemang. Abonnemang finns för olika typer av avfallsbehållare och hämtningsintervall.
Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med, avser
att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Avfallsbehållare/behållare: Kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare, sluten
tank eller avskiljare/kombisystem för pumpbart matavfall eller annan anordning för uppsamling av avfall under
kommunalt ansvar.
Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall där det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut eller gå
till spillvattenledningen eller till separat tank eller avskiljare.
Avfallsutrymme: Byggnad eller del av byggnad avsedd för förvaring av avfallsbehållare.
Avloppsanläggning: Till exempel slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, förmultningstoalett eller liknande.
Dispens: Befrielse från att följa viss regel.
Dragväg: Det avstånd, mätt enkel väg, kärlet behöver dras ifrån sin uppställningsplats till hämtningsfordonets
uppställningsplats.
Eget omhändertagande: Fastighetsägare kan i vissa fall få ta hand om sitt avfall själv i stället för att lämna det till
VafabMiljö. Ett exempel är kompostering av latrin.
Enskilda avlopp: Avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.
Farligt avfall: Avfall som är till exempel giftigt, brandfarligt eller frätande och utgör en fara för människa och miljö.
Se Bilaga 2.
Fritidsbostad/Fritidshus: Fastighet som inte bebos permanent, till exempel sommarstuga.
Grundavgift: Avfallsavgiften är uppdelad i två delar – grundavgift och rörlig avgift. Grundavgiften täcker kostnader
för Återbruken, men även för kundtjänst och annan administration. Skyldigheten att betala grundavgift kvarstår
därför även om fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare har beviljats undantag enligt § 53-59a.
Grovavfall: Skrymmande avfall som på grund av sin storlek eller andra egenskaper inte ska läggas i det vanliga
kärlet för restavfall.
Hämtställe för avfallsbehållare: Den plats där avfallsbehållarna är placerade.
Kommunalt avfall: Avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar
avfall från hushåll, dock inte avfall från tillverkning, avfall från jord- och skogsbruk, avfall från fiske, avfall från
septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och rivningsavfall, och inte heller uttjänta bilar.
Kommunalt ansvar: Vad som är avfall under kommunalt ansvar framgår av 15 kap. 20 § miljöbalken. Det avfall
som kommunen ansvarar för är:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25
personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (gäller från 2023).
Kompostering: Nedbrytning av organiskt avfall med hjälp av syre och mikroorganismer.

Latrin: Innehållet i en torrtoalett, förmultningstoalett eller liknande som samlas upp i en behållare.
Minireningsverk: Typ av reningsanläggning för små avlopp. Tekniken som används för rening är i princip
densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning.
Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening.
Nyttjanderättshavare: Den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarbegreppet, har rätt att bruka eller nyttja
fastigheten.
Permanentboende/permanentbostad: bostad som är avsedd för stadigvarande boende.
Producentansvar: Skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas. Producentansvar gäller exempelvis för förpackningar.
Slam: Biologiska partiklar i vatten från till exempel slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare.
Små avlopp: Avloppsanläggning för en eller flera fastigheter som inte är ansluten till kommunalt reningsverk. Havsoch vattenmyndigheten använder begreppet små avloppsanläggningar avseende anläggningar dimensionerade för
belastning upp till och med 200 personekvivalenter.
Undantag: De fall då föreskrifterna inte tillämpas. Förutsättningarna för undantag ska finnas i avfallsföreskrifterna.
Uppställningsplats för hämtningsfordonet: Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas
och lastas i fordonet.
Återanvändning: Produkter eller komponenter används en andra gång i samma syfte för vilket de ursprungligen
var avsedda istället för att kasseras.
Återvinning: Tillvaratagande av material från avfall som kan användas vid tillverkning av nya produkter, så kallad
materialåtervinning. Förbränning av avfall är energiåtervinning.
Återvinningscentral (ÅVC)/Återbruk: En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och annat avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare.
Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsställe där förpackningar och tidningar lämnas.

VafabMiljö, Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås, Tel: 021-39 35 00
E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo
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Beslut
Regionstyrelsens beslut
1. Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030 godkänns
enligt ärendets bilaga.
2. Regiondirektören får i uppdrag att redovisa hur vi arbetar med ökad
uppkoppling på landsbygden och hur finansieringen inom området ser
ut.

Ärendebeskrivning
Enligt Regionplan och budget 2021–2023 ska en regional bredbandsstrategi
tas fram tillsammans med berörda aktörer för att skapa förutsättningar för en
långsiktig bredbandsutbyggnad i länet. Förslag föreligger nu om en strategi
för digital infrastruktur i Uppsala län. Begreppet digital infrastruktur är
bredare och omfattar all fysisk infrastruktur som möjliggör olika
bredbandsuppkopplingar, både fast och mobilt bredband. Begreppet Digital
infrastruktur kopplar också tydligare ann till det långsiktiga åtagandet
”Utveckla den digitala infrastrukturen” i den regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Utöver RUS finns det kopplingar till den nuvarande nationella
bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”
och den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat
Sverige – en digitaliseringsstrategi”.
De regionala målsättningarna för bredband som lyfts fram i strategin är
antagna som indikatorer i RUS samt som mål i Regionplan och budget 2022–
2024 och ligger i linje med de nationella målsättningarna.
Strategin syftar till att ge en ram och riktning för utvecklingsarbetet 2022–
2030. Strategin bidrar till att arbetet med digital infrastruktur förtydligas och
förstärks. Den tydliggör också vilka roller som olika aktörer har och vilka
insatsområden Region Uppsala tillsammans med berörda aktörer behöver
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prioritera. Med stöd av strategin finns det goda förutsättningar att nå de
beslutade målen.
Strategin lyfter fram fyra strategiska insatsområden:
•

driva ett kunskapsnav,

•

påverka,

•

skapa investeringsförutsättningar och

•

föra aktörsdialog.

Områdena syftar till att ge en inriktning i vad Region Uppsala tillsammans
med berörda aktörer behöver prioritera för att nå de uppsatta målen. Arbetet
med insatsområdena kommer att konkretiseras i en kommande
handlingsplan.
Målgruppen för strategin för digital infrastruktur är bred och omfattar allt från
kommersiella, offentliga och ideella aktörer till länets invånare och näringsliv
samt beslutsfattare i offentlig sektor i länet. Tillgång till digital infrastruktur är
en förutsättning i genomförandet av strategier och program inom många
andra områden och är en viktig strategi också för andra verksamhetsområden
inom Region Uppsala.
En specifik målgrupp för strategin är Bredbandsgruppen i Uppsala län som
leds av Region Uppsalas bredbandskoordinator och består av representanter
för kommunerna samt Länsstyrelsen i Uppsala län. Strategin ramar in och
stärker gruppens utvecklingsarbete 2022 – 2030.

Kostnader och finansiering
Kostnaderna kopplat till strategin för digital infrastruktur kommer att
finansieras av statsbidrag som Region Uppsala rekvirerar för uppdraget som
regional bredbandskoordinator.

Konsekvenser
Strategin för digital infrastruktur i Uppsala län kommer att ge stöd i det
övergripande och strategiska arbetet med digital infrastruktur, både på
regional och kommunal nivå. I slutändan är förhoppningen att arbetet med
strategin kommer att leda till fler bredbandsuppkopplingar i länet.
Tillgång till bredband kan leda till bättre möjligheter att bedriva arbete och
studier på distans. Det i sin tur kan ge positiva följdeffekter på miljön genom
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ett minskat behov av resor, till exempel till och från arbetet. Dock kan
etablering av bredband medföra temporära negativa konsekvenser i den yttre
miljön under etableringsskedet. En välutbyggd bredbandsinfrastruktur ger
goda förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet även i länets
glesare delar, vilket kan bidra till hela länets utveckling.

Beredning
Ärendet är berett inom Regionkontoret gemensamt med Kultur och bildning,
Trafik och samhälle samt Resurscentrum. Dialoger har genomförts med länets
samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län och aktörer på
bredbandsmarknaden. Samtal har även förts med Uppsala universitet.
Information om framtagandeprocessen av den regionala bredbandsstrategin
har givits vid olika tillfällen i olika sammanhang under hösten 2021, bland
annat för Partnerskapet för landsbygdsutveckling, Regionalt forum och
regionala ledningsgruppen.

Yrkanden
Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) yrkar bifall till föreliggande
förslag med tillägg att Regiondirektören får i uppdrag att redovisa hur vi
arbetar med ökad uppkoppling på landsbygden och hur finansieringen inom
området ser ut.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till yrkandet från Emilie Orring (M).
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.

Kopia till
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammar kommun
Länsstyrelsen i Uppsala län
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Sammanfattning
Strategin för digital infrastruktur i Uppsalalän är en del av genomförandetav den
Regionalautvecklingsstrateginoch Agenda2030-strategiför Uppsalalän (RUS)som antogs
under våren 2021.I den finns ett långsiktigt åtagandeatt ”Utveckla den digitala
infrastrukturen” något som den här strategin tar avstamp från. I Regionplanoch budget
2021–2023fick Regionstyrelseni uppdrag att RegionUppsala tillsammans med berörda
aktörer skulle ta fram en regional bredbandsstrategi.Den här strategin är ett resultat av
det uppdraget. Strategin för digital infrastruktur syftar till att ge en ram och riktning för
utvecklingsarbetet2022–2030.
Strateginär inriktad på fysisktillgång till digital infrastruktur, fast och trådlös. Visionenär
ett helt uppkopplat Uppsalalän där alla invånare och företag skakunna ta del av
digitaliseringensmöjligheter. Ett starkt län skapasnär alla kan delta på lika villkor. En väl
utbyggd och robust digital infrastruktur är en förutsättning för att möta
samhällsutvecklingenoch är en viktig frågainom ramen för det regionala
utvecklingsansvarRegionUppsalahar för hela Uppsalalän.
Uppsalalän präglas av en stark utbyggnad av både fiber och moderna mobilnät.
Utbyggnadendrivs till största delen av privata marknadskrafter,med stöd av lokala
fiberföreningaroch ett par kommunala stadsnät.En del utmaningar kvarstår dock. Det är
fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner och mellan tätorter och landsbygder.
Dessaskillnader behöverutjämnas. Marknadengenomgåräven omfattande teknikskiften
där kopparnätet ska avvecklasinnan slutet av 2026och 2G/3G-nätenförväntasha fasatsut
i slutet av 2025.För att ta sig an utmaningarna och nå bredbandsmålenpekar strategin ut
fyra strategiskainsatsområden:driva ett kunskapsnav,påverka,skapa
investeringsförutsättningaroch föra aktörsdialog.
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1. Inledning
Strategin för digital infrastruktur i Uppsalalän är ett viktigt bidrag till genomförandetav
”Regionalutvecklingsstrategioch Agenda2030-strategiför Uppsalalän” (RUS).Att
utveckla den digitala infrastrukturen är ett av flera långsiktiga åtagandenför länet och
tillhör det strategiskautvecklingsområdet”En hållbart växanderegion” i RUS.Arbetet med
digital infrastruktur är en del i det regionalautvecklingsansvarsom RegionUppsalahar för
hela Uppsalalän.
Det långsiktiga åtagandet ”Utveckla den digitala infrastrukturen” (RUS)lyfter fram att det
är av stor vikt att samtliga invånare, företag och offentlig sektor har tillgång till robust fast
och mobil bredbandsuppkopplingmed höga överföringshastigheter.Samhälletsdigitala
omställning går fort och listan på digitaliseringensmöjligheter är lång. En väl utbyggd
digital infrastruktur är en förutsättning för den digitala omställningen.
Uppsalalän har över lag en god tillgång till både trådlös och trådbunden digital
infrastruktur, samtidigt är det en utmaning att nå alla. Utbyggnadenav digital
infrastruktur är marknadsdrivenoch det finns områden som är särskilt utmanande att nå
genom kommersiell utbyggnad.I länet råder stora variationer, där framför allt vissa
områden i landsbygdernasaknar tillgång till en god bredbandsuppkoppling,till exempel
skärgårdsmiljö.Det finns också variationer i utbyggnadenmellan länets kommuner.
De största utmaningarna för en fortsatt utveckling av digital infrastruktur är att skapa
förutsättningar för digital inkludering i hela länet och att bibehålla marknadsaktörernas
intresse för fortsatta investeringaräveni mindre lönsamma områden.Det handlar inte
enbart om att täcka såkallade vita fläckar (områden som saknartillgång till digital
infrastruktur), det handlar ocksåom att möta ett ökat behov av högre
överföringshastigheteroch driftsäkerhet i befintlig infrastruktur.
RegionUppsalainnehar idag rollen som regional bredbandskoordinator och skai denna
roll bland annat verka för övergripandesamordningoch samarbetei bredbandsfrågor
gällande fast och mobil digital infrastruktur i syfte att bidra till att regeringens
bredbandsmålnås.1 RegionUppsalaskai samverkanmed Länsstyrelseni Uppsalalän,
kommunerna i länet och aktörer på bredbandsmarknadenverka för att främja
bredbandsutbyggnadeni Uppsalalän, bland annat med utgångspunkt från Strategin för
digital infrastruktur i Uppsalalän 2022– 2030.

Syfte
Strategin för digital infrastruktur syftar till att lägga fast inriktningen för länets
utvecklingsarbeteinom området digital infrastruktur under perioden 2022–2030.Detta
1

Regeringen:Erbjudandeatt upprätthålla funktion som regional bredbandskoordinator,Regeringsbeslut
I2020/02966,2020-11-19
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genom att tydliggöra prioriterade insatsområdensamt ansvaroch roller för att stärka
arbetet och skapagoda förutsättningar för att nå beslutade mål.

Målgrupper
Målgruppen för strategin för digital infrastruktur är bred och omfattar allt från
kommersiella,offentliga och ideella aktörer till länets invånare och näringsliv samt
beslutsfattare i offentlig sektor i länet. Tillgång till digital infrastruktur är en förutsättning i
genomförandetav strategier och program inom många andra områden och är en viktig
strategi också för andra verksamhetsområdeninom RegionUppsala.
En specifik målgrupp för strategin är Bredbandsgruppeni Uppsalalän. Det är en
samverkansgrupperingför bredbandsfrågori Uppsalalän som leds av RegionUppsalas
bredbandskoordinatoroch består av representanter för kommunerna samt Länsstyrelseni
Uppsalalän. Gruppenleds av den regionalabredbandskoordinatorn.Strategin ramar in
och stärker gruppensutvecklingsarbete2022– 2030.

Definitioner och begrepp
Digital infrastruktur definierasi den här strategin som fysiskaledningar, som bland annat
är kablar, master och basstationer,det vill sägadet som transporterar data. Begreppet
digital infrastruktur är teknikneutralt och innefattar både trådbundna och trådlösa
tekniker. ”Digital infrastruktur” är i sig ett eget delmål i den nationella
digitaliseringsstrategin.2 Denhär strategin fokuserarpå en del av det delmålet, nämligen
den hårda infrastrukturen för datatransport.
Med ändamålsenlig digital infrastruktur avsesatt infrastrukturen skamotsvara
användarnasbehov av uppkoppling.
Med hushåll avsesstadigvarandebostäder där minst en person är folkbokförd.
Företag likställs med ett fast verksamhetsställeoch definieras som den stadigvarande
adressfrån vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet.
Med fritidshus avsessmåhusdär ingen person är folkbokförd.
Med anslutningsgrad avsesskillnaden mellan hur mångabyggnadersom är faktiskt
anslutna till fiber jämfört med hur många som har tillgång till fiber i absolut närhet.
Med vita fläckar avsesområden som saknartillgång till digital infrastruktur.
I den här rapporten användsSCB:sdefinition av tätorter, småorter och landsbygder. Det
överensstämmermed hur PTSredovisarbredbandsstatistik.

2

Regeringen:För ett hållbart digitaliserat Sverige– en digitaliseringsstrategi.N2017/03643/D.För ett hållbart
digitaliserat Sverige- en digitaliseringsstrategi- Regeringen.se
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Faktisk tillgång (homesconnectedeller HC)betyder att ett hushåll eller ett arbetsställe
finns i en byggnadsom är ansluten till ett bredbandsnät.
Absolut närhet (homespassedeller HP)betyder att ett hushåll eller ett arbetsställekan
anslutastill ett bredbandsnätinom rimlig tid och till en skälig anslutningsavgift.
En mer detaljerad beskrivning av begreppen faktisk tillgång till, absolut närhet till samt
definition av mobiltäckning finns i Post-och telestyrelsens(PTS)Mobiltäcknings-och
bredbandskartläggning2021.3

Nyttan med digital infrastruktur och
pandemins effekter
Digital omställning är tillsammansmed grön omställning två av de större
strukturomvandlingarnasom sker i samhället just nu. Med dessaförändringar följer såväl
möjligheter som utmaningar. Somnämns i RUSär teknikutveckling och digitalisering en
omvärldskraft med stor påverkani länet och som behövs för en hållbar utveckling.
Digitaliseringinnebär en omställning för hela samhället,med påverkanpå alltifrån
näringsliv och offentlig sektor, till hur vi som individer tar till ossinformation och
interagerarmed varandra.
Den digitala omställningen går fort och covid-19pandemin har ytterligare påskyndat
takten i omställningen.En av pandeminseffekter var att många verksamheterställde om
och anpassadesig till nya arbetssätt. Studenter och eleverinom bland annat
gymnasieskolangick över till digital undervisning.Invånareskommunikation med
myndigheter skeddeallt oftare över internet. Omställningentill arbetet och utbildning på
distansunder pandemin gick fort och var omfattande, vilket i sin tur medfört att den
digitala kompetensenhar stärkts och bidragit till en högre acceptansför distansarbete.
Detta är två effekter som finns kvar även efter pandemin.
Listan över digitaliseringensmöjligheter kan göraslång. För invånarekan möjligheter till
distansarbete,utbudet av digitala tjänster och upprätthållande av socialakontakter bidra
till ökad livskvalitet. Det kan stärka näringslivetskonkurrensförmågagenom
effektivisering,automatisering,produktutveckling och tillgång till större marknader.
Detsammagäller för offentlig sektor som behöver effektivisera vårdensprocesseroch
ställa om mot en effektiv nära vård, ändra transportstrukturer mot ökad hållbarhet och
kommunicera säkert med invånare genom digitala kanaler.Digitaliseringär ocksåett
viktigt verktyg för att utbilda, rekrytera och behålla personal.

3

PTSmobiltäcknings- och bredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
PTSmobiltäcknings- och
bredbandskartläggning2021
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Förutom en växandeefterfråganpå driftsäker infrastruktur med höga
överföringshastigheterpå fastaplatser tilltar efterfråganpå trådlösa infrastrukturer. Allt
fler sakerär uppkopplade, styrning och övervakningsker oftare på distans och
realtidsdata från en mängd olika platser samlasin och analyseras.Det tillsammansmed
digitala tjänster som stödjer annan infrastruktur såsomtransporter, kollektivtrafik, el och
vatten, gör att de trådlösa infrastrukturerna växeri betydelse.Det betyder att infrastruktur
behövsi allt större utsträckning på platser där det finns behov av att ha saker
uppkopplade men inte nödvändigtvismänniskor.Digitalisering och digital infrastruktur
kommer att vara ett viktigt utvecklingsområdeför länet i mångaår framåt.
I bilaga1 finns det en sammanställningöver områden i RUSmed särskild tydlig koppling
till digital infrastruktur.

2. Vision och mål
Strategins vision och mål utgår ifrån visionernaoch målen på regional nivå genomRUS,på
nationell nivå genom den nationella bredbandsstrateginoch på europeisknivå genom
EU:sdigitala kompass2030.

Visionen ett helt uppkopplat Uppsala län
Visionenför den här strategin är ”Ett helt uppkopplat Uppsalalän” och är den regionala
motsvarigheten till den nationella bredbandsstrateginsvision. Visionenskabidra till ett
demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälleoch behövs för att digitaliseringensfulla
potential skakunna tillvaratas. Nedan följer en sammanfattadbeskrivning av visionerna
som kopplar ann till ”Ett helt uppkopplat Uppsalalän”.
Den regionalautvecklingsstrateginoch Agenda2030-strateginför Uppsalalän har visionen
” Ett gott liv i en nyskapandeoch hållbar kunskapsregionmed internationell lyskraft”.
Visionenvisarpå ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Den byggerpå länets förutsättningar
och svararupp mot de stora utmaningarna.
Regeringenhar visionen ”Ett helt uppkopplat Sverige”eftersom det skapar förutsättningar
för att bo och verkai hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. Det innebär att
infrastrukturen ska motsvara användarnasbehov av uppkoppling. Varkenfast eller
trådlöst bredband skai praktiken utgöra en begränsningför användning,
tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster.
Den europeiskavisionen för 2030är ”Ett digitalt samhälledär ingen hamnar på
efterkälken”. Den är framtagenbland annat mot bakgrund av att digital teknik numera är
en nödvändighet för arbete, lärande, underhållning, socialt liv, inköp och tillgång till allt
från hälso- och sjukvårdstjänstertill kultur.
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Mål för Uppsala län
Bredbandsmålenför Uppsalalän kommer från indikatorer i RUSsamt mål i Regionplan
och budget 2022– 2024och är desammasom de nationella målen i den nationella
bredbandsstrategin.Uppsalalän delar PTSdefinition av hastigheter för funktionell
täckning.4 Målen för Uppsalalän är:
•
•

År 2023bör hela Uppsalalän ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025bör hela Uppsalalän ha tillgång till snabbt bredband.
o 98 procent bör ha tillgång till 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.
o 99,9procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s.
o 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

2.2.1

Mål – stabila mobila tjänster

Sverigeska enligt regeringensmål från 2016i så stor utsträckning som möjligt ha tillgång
till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det innebär att det i områden där människor
normalt befinner sig bör varamöjligt att användade mobila tjänster som efterfrågas,
situationsanpassat.Målet för Uppsalalän är detsamma,det vill sägaatt alla i länet bör ha
tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senastår
2023.
I regeringensstrategi angesinte den exaktainnebörden av målet vad gäller hastigheter
eller geografisktäckning.I PTSuppföljning av regeringensmål har PTSdefinierat
”funktionell täckning” som områden där det finns hus eller vägar.5 För länets del resulterar
detta i att målet enligt PTSi dagslägetavseren yta på 614km² där det finns hus eller
vägar,vilket är 7,5 procent av Uppsalalän (som har en landareal på 8 209km²). Vadgäller
överföringshastighetför måluppfyllnad enligt PTSså är den mellan 10 och 30 Mbit/s
beroendepå områdes-och vägtyp.I oktober 2021uppfyllde 96 procent av målytan i
Uppsalalän det mobila bredbandsmålet,enligt PTStolkning.
År 2023bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet.

2.2.2

Mål – snabbt bredband med fast anslutning

Målen om snabbt bredband år 2025avseranslutning i fasta punkter eller på en fast plats, i
hemmet eller på arbetet. Målen är teknikneutrala, vilket innebär att anslutningenkan
4

Metodbilaga– PTSmobiltäcknings- och bredbandskartläggning2021PTSmobiltäcknings- och
bredbandskartläggning2021
5
PTS:Uppföljning av regeringensbredbandsstrategi2021slutrapport PTS-ER-2021:26
Uppföljning av
regeringensbredbandsstrategi2021slutrapport PTS-ER-2021:26
| PTS
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tillhandahållas genom fast eller trådlös teknik. Fiber och kabel-tv medgeri dag
kommunikation med 1 Gbit/s. För Uppsalaläns del är målet om 1 Gbit/s i praktiken
synonymt med fiber då mindre än en procent av byggnadernahar kabel-tv nät sominte är
direkt anslutet till fiber.
Att ha tillgång till 1 Gbit/s innebär att alla bör ha möjlighet till anslutning och är beroende
av att det finns ett skäligt erbjudande.Målet innebär att hushållet eller företaget har fiber
eller motsvarandei sin absoluta närhet (homespassedeller HP) och därmed möjlighet att
köpa en anslutning, inte nödvändigtvisatt de har beställt fiber och fått den installerad.
Allabyggnadersom har en befintlig fiberanslutning,eller kan anslutastill en kostnad av
högst 40 000kr ansesmotsvara ”fiber i absolutanärheten” i PTSårliga kartläggning.6
I nuvarandemål exkluderassmåhusdär ingen person är folkbokförd, det vill säga
fritidshus och liknande. Noterasbör att efterfråganpå fiber till fritidshus är ungefärhälften
såhög jämfört med hus där någon är folkbokförd. Efterfrågantilltog emellertid under
pandemin. I Uppsalalän finns drygt 18 100 fritidshus7 vilka är en stor tillgång, bland annat
för utvecklingen av arbetsmarknadeni länet. Med tillgång till snabbt bredband ökar
möjligheten att bo och verka från fler platser än från permanentbostaden.

År 2025bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst
1 Gbit/s i hemmet och på arbetet,
99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s,
100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Utjämna skillnader
En utmaning för Uppsalalän är att det råder stora skillnader i tillgången till digital
infrastruktur, bådemellan tätorter och landsbygderoch mellan kommuner. RUSpekar på
vikten av att hela länet har tillgång till digital infrastruktur och att samtligainvånarehar
möjlighet att ansluta sig till en bredbandsuppkoppling.Nedan följer två områden som
länet ska sträva efter, nämligen att utjämna skillnader vad gäller tillgång till digital
infrastruktur för:
•
•

Jämlikhet mellan kommunerna
Jämlikhet mellan tätorter och landsbygder

6

PTSmobiltäcknings- och bredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
PTSmobiltäcknings- och
bredbandskartläggning2021
7
SCB:sstatistik från 2019
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2.3.1

Jämlikhet mellan kommunerna

Med ansvarför regional hållbar tillväxt i hela länet anserRegionUppsalaatt det är av stor
vikt att arbeta för att skillnadernamellan kommunerna när det gäller tillgång till digital
infrastruktur inte blir för stor vilket skulle påverkamöjligheten till regional utveckling
negativt. De mål som formuleraspå regional nivå för hela Uppsalalän blir i praktiken ett
genomsnitt över länets kommuner. Det innebär att vi kan nå målen för hela länet, men
fortfarande ha betydande skillnader i bredbandsutbyggnadenmellan kommunerna.
Därför ska vi i Uppsalalän långsiktigt verka för att minska skillnadernamellan
kommunerna för att ge alla likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

I Uppsala län ska vi långsiktigt verka för att minska skillnaderna
mellan kommunerna vad gäller tillgång till digital infrastruktur.

2.3.2

Jämlikhet mellan tätort och landsbygder

Utbyggnadenav digital infrastruktur sker i första hand genom kommersiella aktörer. Av
det följer en visseftersläpningav utbyggnadeni landsbygder,jämfört med i tätort. I
dagslägetär det stor skillnad i utbyggnadenmellan tätorter och landsbygderi Uppsalalän.
Av21 län finns det bara tre län i Sverigedär skillnaden är större. Cirka15 procent av antalet
hushåll och företag i länet finns i landsbygderna.8 Det innebär att utbyggnadenav digital
infrastruktur i landsbygdernai praktiken får en mindre betydelse för uppfyllnad av målen.
En för stor skillnad är dock negativ för den regionalautvecklingen som helhet, vilket också
framgår av RUS.
”Den relativa närheten mellan landsbygd och större stadsmiljöer som finns i länet är en
tillgång, och här finns en positiv växelverkan.Exempelvisökar stadensattraktivitet med
närhet till landsbygd,och vice versa.”– RUS
”Det är av stor vikt att samtliga invånare, företag och offentlig sektor har tillgång till robust
fast och mobil bredbandsuppkopplingmed höga överföringshastigheter.För att
säkerställaatt hela länet har till gång till bredband behöver ett särskilt fokus läggaspå
länets glesadelar, där det finns områden som är särskilt utmanande att nå genom
kommersiell utbyggnad.” – RUS
”En majoritet av länets invånarehar tillgång till snabbt bredband, men det råder stora
variationer, där framför allt glesbygdeni stor utsträckning saknar tillgång till en god
bredbandsuppkoppling.Utbyggnadav bredband bidrar till hela länets utveckling.” – RPB
2022–2024

8

SCBsstatistik: 33 730hushåll och företag i glesbygdjämfört med 221091hushåll och företag i tätorter.
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I Uppsalalän ska vi långsiktigt verka för att minska skillnaderna
mellan tätorter och landsbygder vad gäller tillgång till digital
infrastruktur.

3. Roll- och ansvarsfördelning
Allaregioner har numera ett regionalt utvecklingsansvardär digital infrastruktur är en del.9
Regionernaageraremellertid delvis olika beroendepå utmaningar och förutsättningar i
utbyggnadenav digital infrastruktur. I vissalän är intresset från marknadenskommersiella
aktörer stort och i andra betydligt mindre, även sociodemografiskavariabler skiljer sig åt.
Det är dessutomen föränderlig marknad och den strategi som fungeradebra under några
år kan behövareviderasnär förutsättningarna förändras.

Region Uppsalas roll
Inledningsvisnämndesatt RegionUppsalaidag innehar rollen som regional
bredbandskoordinator.
I rollen ingår bland annat att driva frågor som rör digital infrastruktur i relation till bland
annat regeringenoch myndigheterna.Rollen förutsätter att RegionUppsalahar
kompetenspå området och kan vara en resurs för länets kommuner i bredbandsfrågor.
Kommunernai Uppsalalän efterfrågar att RegionUppsalakan bistå med sakkunskapoch
expertispå området samt förmedla kompetens och kontakter. I synnerhetgäller det i
kontakter med operatörerna samt med berörda myndigheter.Det är framför allt viktigt att
RegionUppsalaupprätthåller en kontinuerlig kontakt med PTSkring frågor som rör PTS
bredbandsstöd.Med engagemang,sakkunskap,lyhördhet och i vissmån finansiella
resurserkan RegionUppsalasbidra till en positiv utveckling.
I rollen som regional bredbandskoordinatoringår även att främja länsöverskridande
samarbetenkring bredbandsutbyggnadsamt delta i det nätverk som PTStillhandahåller.
Ett viktigt verktyg för RegionUppsalaär att leda Bredbandsgruppeni Uppsalalän som,
förutom RegionUppsalabestår av representanterför länets kommuner samt
länsstyrelsen.RegionUppsaladeltar även i BredbandssamverkanMellansverigeett
samverkansinitiativmellan sju regioner (Stockholm,Sörmland,Uppsala,Värmland,
Västmanland,Örebro,Östergötland).Syftet är att kunna dela med sig av information och
kunskap samt att samarbetamed varandrai vissagemensammafrågor.

9
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RegionUppsalahar en viktig roll i utvecklingenav digital infrastruktur, inte minst genom
koordinatorsrollen. För att lyckasi rollen är emellertid RegionUppsalaberoende av det
arbete som görs av andra.

Kommunernas roll
Enligt plan- och bygglagen(PBL)10 har kommunerna ett ansvaratt i planarbete ta hänsyn
till elektroniskakommunikationer. I övrigt beslutar respektivekommun om sina
strategiskavägval,vem eller vilka operatörer de har nära samverkanmed och om de ska
investerai fiberinfrastruktur i exempelvisett stadsnät.
Länetskommuner har en viktig roll som markägareoch sätter villkoren i de markavtal som
en nätägarebehöver ha för att anläggafiber på kommunal mark. Kommuner bestämmer
ocksåkostnadsnivåernaför schakt genom schaktvillkor samt ger bygglov för mobilmaster
och tillåtelse att placera antenner för mobilnät på kommunala byggnader.
Kommunerkan även välja att bidra med egnabidragsmedelför att stimulera utbyggnaden
eller att byggakanalisation för fiber och hyra ut den till andra som vill bygga vidare.
Förutom ovanståendeär kommunernasengagemangoch resurserviktiga för hela länets
utveckling av digital infrastruktur. Deltagandeti Bredbandsgruppenär därför av stor
betydelse för arbetet men även för respektivekommun.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsenhade ansvaretför det bredbandsstödsom deladesut via
Landsbygdsprogrammetfram till år 2020.Det finns fortfarande sådanapågåendeprojekt i
länet och ett behov av löpande informationsutbyte mellan RegionUppsala,länsstyrelsen,
kommunerna och nätägarna.Utöver det direkta ansvaretför digital infrastruktur har även
länsstyrelsenen indirekt roll genom deras tillsynsansvaröver miljön samt deras
geografiskaområdesansvar.
I överenskommelsenfrån 2022och framåt mellan RegionUppsalaoch Länsstyrelseni
Uppsalalän skabäggeparter säkra samverkanoch strukturer för utveckling av den
samhällstekniskainfrastrukturen, varav det långsiktiga åtagandeti RUSom att ”Utveckla
den digital infrastrukturen” ingår.
Förutom ovanståendeär länsstyrelsensengagemangoch resurserviktiga för hela länets
utveckling av digital infrastruktur. Deltagandeti Bredbandsgruppenär därför av stor
betydelse för arbetet men även för länsstyrelsensuppdrag.

10
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Post- och telestyrelsens (PTS) roll
PTSär den myndighet som RegionUppsalahar mest kontakt med i frågor som rör digital
infrastruktur. Myndighetenbevakar områdenaelektronisk kommunikation och post i
Sverige.Begreppetelektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer,it och
radio. PTShar en viktig roll ur mångaperspektiv och har följande ansvarsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvararför Lagenom elektronisk kommunikation (LEK)efterlevs och utövar tillsyn
enligt LEKeller enligt föreskrifter meddelademed stöd av lagen.
Ansvararför det nuvarandebredbandsstödetoch dessutformning samt
uppföljning.
Är den myndighet som tilldelar frekvensutrymmeför mobiloperatörerna och i
dessatilldelningar kan välja att förena dem med täckningskrav.
Är sammanhållandekansli för regeringensBredbandsforumoch bistår de regionala
bredbandskoordinatorernai derasuppgift.
Genomföroch sammanställerårligen PTSMobiltäcknings-och
bredbandskartläggning.
Följer årligen upp regeringensbredbandsstrategi.
Identifierar problem och arbetar för att undanröja hinder för en fungerande
marknad.

Förutom ovanståendeär PTSengagemangoch resurserviktiga för hela länets utveckling
av digital infrastruktur. Samarbetetoch informationsutbytet mellan PTSoch länets
aktörer är därför av stor betydelse för arbetet med bredbandsfrågormen även för PTS
uppdrag.
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4. Nuläge och framtida utmaningar
Följande avsnitt ska sessom en nulägesbeskrivningav hur situationen serut i länet, hur
långt det är kvar till målen och vilka utmaningarna är. Avsnittet redovisarmåluppfyllnad
och framtida investeringsbehov.För att ge en mer ingåendebild redovisas
måluppfyllnaden även fördelat på tätorter och landsbygder.

Måluppfyllnad mobilmål
I oktober 2021uppfyllde 96 procent av målytan i Uppsalalän det mobila bredbandsmålet,
enligt PTStolkning. 100 procent av den yta som PTSdefinierat motsvara en yta på 614km²
i Uppsalalän. Det betyder att 24,4km² av den ytan inte uppfyller målen (okt 2021).
Mobilmålet avser2023och det finns därför starka skäl att tro att ett nytt mål kommer att
antas.Nedan framgårhur Uppsalalän ligger till relativt övriga län. De främsta orsakerna
till skillnadernamellan länensmobiltäckning relativt målet är variationer i tätheten i
antalet mobilmaster i olika delar av landet, samt att den aktiva utrustningen i näten ofta
uppgraderasförst i områdenmed högst befolkningsdensitet.

Mobiltäckning relativt mobiltäckningsmålet
(PTS-definition)-per län 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Bild 1: Täckningrelativt mobiltäckningsmåletenligt PTSdefinition,per län 2021.Källa: PTS
mobiltäcknings-ochbredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
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Måluppfyllnad fast bredband
Målet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta
närhet senastår 2025.
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Bild 2.Utbyggnadsgradav fiber i Uppsalalän - några illustrerandeexempel(oktober 2021).
Källa: PTSmobiltäcknings-ochbredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
Baseratpå statistik och analyserfrån PTSfinns det 96 507hus i Uppsalalän som är rimliga
att ansluta med snabbt bredband. De flesta av dessa(71 procent) är småhusdär någon
eller några bor. Avdessabyggnaderär det 73 procent som har fiberanslutning till huset,
det finns såledesfortfarande mångahus som ännu inte har fiber. Mot bakgrund av en ökad
efterfråganpå fiber, driven av den allmänna digitaliseringen och särskilt pådriven av det
ökade distansarbetet,distansstudiernaoch vårdkontakter på distans borde en stor andel
av dessavarapotentiella kunder för marknadsaktörerna.
I relation till regeringensnationella mål ligger Uppsalalän mycket bra till för att nå 2025målet, kanskeredan några år innan. I Uppsalalän har 96 procent av alla hushåll fiber (eller
kabel-tv) i sin absoluta närhet, vilket kan jämförasmed målet om 98 procent. För att nå
målet behövs ytterligare ca 3 300hushåll anslutas,vilket marknadskrafternatillsammans
med det bredbandsstödlänet tilldelats sannolikt löser.11

11

PTSmobiltäcknings- och bredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
PTSmobiltäcknings- och
bredbandskartläggning2021
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Uppsalalän lyckadesbra vid tilldelningen av PTSbredbandsstöd2021.Av totalt 1,5
miljarder kronor tilldelades stöd för 5 373byggnaderfördeladepå 31 projekt i samtliga av
länets kommuner, förutom Heby kommun. Totalt stödbelopp var 108 miljoner kronor och
stödmottagare var Global Connectoch OpenInfra. Avantalet byggnadervar 51 procent
permanentboendeoch 49 procent fritidshus.

Faktiskt anslutna eller tillgång till
fiber
I Uppsalalän har 95 procent av hushållen fiber till huset eller i närheten,86 procent av
hushållen finns i en byggnadsom är ansluten (homesconnected eller HC).Det är
angelägetmed en hög anslutningsgradså att alla kan delta i det digitala samhälletutan
att varabegränsadeav en dålig anslutning eller ingen alls. Det är först vid en faktisk
anslutning som nyttan med den digitala infrastrukturen uppnås. Om alla inte kommer med
kan inte samhälletdigitaliserasfullt ut och önskvärda vinster i form av bättre serviceoch
högre effektivitet inte uppnås. Ävenom länets mål är satt utifrån absolut närhet är det
därför fortsatt viktigt att följa utvecklingen av faktiskt anslutna.

Skillnader mellan kommuner
Det har skett en kontinuerlig utbyggnad av fiber i samtligakommuner i länet. Ävenom
skillnadernamellan kommunerna har minskat finns det fortfarande stora skillnader.

Andelmed tillgång till fast bredband via fiber Totalt HC
100%
Uppsala län

80%

Enköping
Heby

60%
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Knivsta

40%

Tierp
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20%
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0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bild 3: Andelhushållmed fiber till byggnaden(HC),exklusivefritidshus.Källa: PTS
mobiltäcknings-ochbredbandskartläggning2021PTS-ER-2022:19
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Det skiljer 25procentenhetermellan den kommun som har störst utbyggnadsgradoch den
som har minst. Det är naturligt att det finns skillnader i hur långt utbyggnadenhar kommit
i olika kommuner. De kommuner som har relativt sett mer landsbygdhar en större
utmaning. Eftersom skillnadernai utbyggnad mellan tätorter och landsbygderär såpass
stora i Uppsalalän slår det även igenom vid jämförelsermellan kommuner. Andraorsaker
till skillnadernaär att kommunerna kommit olika långt i arbetet med digital infrastruktur
eller haft olika sätt att arbeta med frågan.

Måluppfyllnad tätort
Måluppfyllnaden har redan inträffat i tätorterna medan man i landsbygdernainte kommer
nå 98 procentsmålet under perioden, sannolikt inte ens fram till år 2030.Enligt senaste
statistiken har 99 procent av alla hushåll tillgång till 1 Gbit/s i tätorterna i sin närhet,
nästan 94 procent av hushållenhar faktisk tillgång till 100 Mbit/s. För att Uppsalalän som
helhet skakunna nå målen behöver emellertid utbyggnadeni tätorterna fortsätta.
Länets tätorter består av ca 54 000hus som är relevanta att fiberansluta.Drygt 43 000 av
dem är anslutna med fiber eller kabel-tv nät (DOCSIS3),
dvs 80 procent. Nästan10 000hus
är anslutna till Teliaskopparnät men inte fiber och många av dessakommer troligen att
efterfråga fiber när det nätet släcksner senast2026.
Utbyggnadeni tätort är till stor del kommersiellt driven och givet att det finns en
efterfråganoch att utbyggnadskostnadernainte är för höga kommer fiberutbyggnadenatt
fortsätta i tätorterna. Mycket talar för att marknadensaktörer kommer vara fortsatt
intresseradeatt investerai fiber i tätorterna och möta efterfråganhos hushåll och företag i
tätort.
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Bild 4:Utbyggnadsgrad,prognosfrån ochmed 2022till ochmed 2025,förutsatt avveckling
av kopparnätet i stora delar av tätorterna.

Måluppfyllnad landsbygd
Utbyggnadsgradenvarierar stort mellan tätorter och landsbygder.Enligt senaste
statistiken har 77 procent av alla hushåll i landsbygd tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i
absolut närhet. Nästan61 procent av hushållenhar faktisk tillgång till 100 Mbit/s. En
annan fakta som ytterligare tydliggör skillnaden i Uppsalalän är att småhusi tätort har en
utbyggnadsgradpå 80 procent medan utbyggnadsgradeni landsbygdernabara är 59
procent. Det finns emellertid inget som tyder på att efterfråganär så mycket lägre i
landsbygderna,snararedet motsatta. Skillnadenberor därmed till största delen på att
utbudet, det vill sägautbyggnaden,inte möter efterfrågan.
Vid fiberutbyggnadi landsbygderär det flera faktorer som möjliggör ett
utbyggnadsprojekt.En viktig faktor är att projekten har en hög anslutningsgrad,det vill
sägaatt de som kan få fiber ocksåär intresseradeav att betala för en anslutning.När
anslutningsgradenär för låg blir projekten sällan av, trots eventuella finansiella stöd. För
att anslutningsgradenskakunna hållas relativt hög, kan åtgärder eventuellt behöva tas för
att stimulera efterfrågan.
Med 59 procent utbyggnadsgradpå landsbygdernaär utgångslägetändå tillräckligt bra för
en fortsatt utbyggnad,förutsatt bibehållen tilldelning av statligt bredbandsstöd.Baserat
på Uppsalaläns andel av tidigare bredbandsstödgenom till exempel
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landsbygdsprogrammet,uppskattas stöden till bredbandsutbyggnadi länet uppgå till
ungefär 45 miljoner kronor per år i genomsnitt de kommande åren.
Värt att notera är att givet en stödnivå på 45 miljoner kronor per år kommer ändå den
årliga utbyggnadenatt avta något varje år. Det beror på att kostnaden för fiberutbyggnad
per byggnad successivtökar då de minst kostsammaanslutningarnabyggs först. Det är
ocksådelvis en effekt av hur nuvarandebredbandsstödfrån PTSär utformat.

Fiberutbyggnad till fritidshusen
Utbyggnadsgradenför fiber till fritidshuseni landsbygdernaär drygt hälften så stor
jämfört med småhusi landsbygderna(permanentboende).I Sverigesom helhet har
fritidshusenännu lägre utbyggnadsgrad,vilket indikerar att det finns ett större intresse
och betalningsvilja i Uppsalalän. Det finns dessutomett ökat intresse av fiber i spårenav
pandemin eftersom fler vill kunna arbeta på distans även från sitt fritidshus.Fritidshusen
är ej inkluderade i regeringensbredbandsmål12 men regeringensbredbandsstödsom
deladesut av PTSår 2021gick även till fritidshus.13
Givetstödnivån ovan, vilket delvis inkluderar fritidshusen,bedömer RegionUppsalaatt
utbyggnadsgradenav fiber bland fritidshusenkommer att vara 40procent år 2025,vilket
uppskattningsvismotsvarar ca 60 procent i absolut närhet.

Två pågående teknikskiften
Den digitala infrastrukturen utvecklaskontinuerligt och gammal teknik behöverbytas ut
till ny. Just nu pågår det två stora teknikskiften i Sverigesom berör både fasta och mobila
nät: Kopparnätet och mobilnäten med både 2G(GSM)och 3G-teknik.Dessaförändringar
påverkarlänet på olika sätt och i olika stor utsträckning. Det är viktigt att följa
utvecklingen av dessateknikskiften kontinuerligt och med god framförhållning säkerställa
att annan infrastruktur kan möta de behov som följer. Det är särskilt angelägetatt
förhindra att nya vita fläckar uppstår eller att anslutningsgradensjunkermen även
säkerställaatt befintlig utrustning fortsätter att fungera.

4.8.1

Avveckling kopparnätet (telefonnätet)

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägsav Telia,kommer att
ersättasmed fiber eller mobil teknik. Det innebär att Teliai vissaområden där de inte har
fiber erbjuder lösningar via mobilnätet. Avvecklingenav kopparnätet har pågått under
några år med fokus på framför allt landsbygdermen nu sker även avvecklingi tätorterna
och berör därmed många fler kunder än tidigare. Enligt Telia skakopparnätet vara
avvecklatsenast2026.I oktober 2021fanns det drygt 20 000hus och byggnaderi länet
12

Regeringen:Sverigehelt uppkopplat 2025- en bredbandsstrategiSverigehelt uppkopplat 2025- en
bredbandsstrategi
13
https://www.pts.se/bredbandsstod2021
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med anslutning till kopparnätet men inte till fibernät. De fördelar sig jämnt mellan tätort
och landsbygd. Alla dessakommer att behöva en lösning som ersätter kopparn. De flesta
tror vi kommer att välja fiber men för några kan till exempel5Gupplevassom tillräckligt
bra om det finns.

4.8.2

Avveckling 2G- och 3G-näten

Teknikskiftet har inletts och senasti slutet av 2025förväntas2G-och 3G-nätenatt ha
fasatsoch frekvensernasom mobiloperatörerna under många år har använt för dessa
kommer att auktionerasut på nytt. All teknisk utrustning som enbart utnyttjar 2Geller 3G
för att kommunicerakommer att sluta att fungeranär näten stängsned, det vill sägabåde
tal- och datatjänster. Användarnabehöver såledesbyta till utrustning som fungeraröver
4G-och 5G-nät.Det är än sålänge oklart om det kommer att påverkatäckningenoch i så
fall i vilken utsträckning. En mindre del av dem förväntasbyta till fasta anslutningarmed
fiber.

5. Strategiska insatsområden
Strategin strävar efter att tillgången till digital infrastruktur ska motsvara användarnas
behov av uppkoppling och aldrig upplevassom en begränsningför användarna,oavsett
var i länet man bor. För att uppnå de mål som är beslutade för Uppsalalän behöver Region
Uppsala,tillsammansmed berörda aktörer inom och utanför länet arbeta med fyra
strategiskainsatsområden.Dessaär:
1.
2.
3.
4.

Driva ett kunskapsnav
Påverka
Skapainvesteringsförutsättningar
Föra aktörsdialog

Insatsområde – Driva ett kunskapsnav
Driva Bredbandsgruppensom ett kunskapsnav i syfte att stärka
kommunernas möjligheter att attrahera både investeringar och
finansiella stöd, samt hänga med i samhällets digitala omställning.

Det här insatsområdetär en vidareutvecklingav den nuvarandeBredbandsgruppeni
Uppsalalän där gruppen ska verka som ett kunskapsnavinom sin befintliga samverkan.
Bredbandsgruppenkan på så sätt kunna ageraexpertstöd i bredbandsfråganinom såväl
fast som mobilt bredband.
RegionUppsala fungerar, via den regionalabredbandskoordinator,som
kunskapsförmedlareoch motor för kunskapsnavet.I det arbetet ingår att bevakaoch
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rapportera om utvecklingen avseendemarknadsförändringar,nya utmaningar och
teknikmöjligheter. Det ingår även att hålla sig uppdaterad på vilka
finansieringsmöjlighetersom finns att tillgå genom olika stödsystem,både nationella och
europeiska.GenomBredbandsgruppeni Uppsalalän kan RegionUppsala,länets
kommuner och länsstyrelsenhålla sig uppdaterade.
Målsättningenär bland annat att länet ska få ut det mesta av tillgängliga stödmedel och ha
en dialog med operatörer som gynnar investeringarnai samtligakommuner. För att lyckas
med detta skakunskapsutbytelöpande ske med andra regioner och regeringens
Bredbandsforum.

Insatsområde – Påverka
Påverka berörda myndigheter så att det finns det finansiella stöd som
behövs och regelverk som fortsätter att gynna investeringar.

I en del frågor är det viktigt att göra sin röst hörd utanför länsgränsen.De regelverksom
styr mycket av det som skerpå marknadenär nationella och på EU-nivå.Olika länder och
regioner skiljer sig åt på väsentligapunkter. Vissahar större utmaningar än andra, några
har kommit i gång tidigt med frågan och andra har väntat. Lagar,regler och stödprogram
kan utformas på olika sätt, vilket gynnar eller missgynnarolika typer av regioner och
länder.
RegionUppsalasuppgift är att hålla sig uppdaterad kring den rådande situationen i länets
kommuner och föra en dialog med berörda myndigheter så att insatserinte missgynnar
länet. En annan uppgift är att bidra i arbetet kring lagar och regler så att de utvecklasi takt
med den svenskasamhälletskrav, exempelvisavseendedriftsäkerhet och kapacitet.
Ett annat exempeldär länet kan bedriva påverkansarbeteär inom mobilområdet. Det
behöver säkerställasatt mobilnäten byggsut i områdenmed bristfällig täckning så att inte
klyftan ökar i sambandmed 5G-utbyggnaden.
I påverkansarbetetkan RegionUppsalakoordinera arbetet med andra regioneri
Mellansverigedär förutsättningarna är likartade.
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Insatsområde – Skapa
investeringsförutsättningar
Skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i digital
infrastruktur i samverkan med länets kommuner och berörda
myndigheter.

Kommersiellainvesteringari digital infrastruktur följer sammaaffärslogik som många
andra typer av investeringar,höga kostnader och osäkerhetom förutsättningarna är inte
gynnsamma.I de områden där kostnadernaär relativt låga och intresset och
betalningsviljan för bredband är stort sker ocksåmer investeringar.
Investeringsklimatetpåverkasav de villkor, kostnader och processersom styr tillträde till
gator och mark där fiber ska förläggaseller master för mobilnät skabyggas.Nyckelaktörer
är till exempellänsstyrelsen,Trafikverketoch kommunerna.Berörda tillståndsgivarehar
en betydande roll när det kommer till att förbättra investeringsförutsättningarna.
Intressegradenoch därmed de potentiella intäkterna kan ocksåpåverkas,genom
exempelviskommunalt informationsstöd och medverkani aktiviteter som visar på nyttan
och betydelsenav bra bredband.
Här kan det med fördel finnas ett större samspelmellan kommuner, RegionUppsala,PTS
och Trafikverketkring de platser som har brister gällande tillgången till digital
infrastruktur för att särskilt fångaupp de områden som har sämre förutsättningar. Olika
typer av samverkanslösningaroch offentligt finansieringsstödkan ha betydelse för dessa
områden.

Insatsområde – Föra aktörsdialog
Samverka och föra dialog med marknadens kommersiella aktörer i
syfte att attrahera så stora investeringar som möjligt i
bredbandsinfrastruktur i länets samtliga kommuner.

I kommunernai Uppsalalän är det i princip bara kommersiella aktörer som är aktiva på
marknaden för fast och mobil digital infrastruktur. Det är därför helt avgörandeför
utvecklingen och måluppfyllnaden att vi i Uppsalalän kan attrahera och maximera
kommersiella aktörers investeringsviljai alla länets samtliga kommuner - i synnerhetde
som haft en mindre gynnsamutveckling.
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Utkast
För att lyckasmed det är det grundläggandeatt föra en nära och förtroendefull dialog med
marknadensolika aktörer. En bra grund för det är att ha kunskap om både efterfråganoch
bredbandsnätetsutbyggnad.Dialogenmed mobiloperatörerna behöverutvecklas och
stärkas,vilket med fördel kan samordnasmed andra regioner i Mellansverige.

Uppföljning
RegionUppsalakommer årligen att följa upp strategin för digital infrastruktur och
presenteraresultatet för Bredbandsgruppeni Uppsalalän. Uppföljningen kommer att ske
inom ramen för uppföljningen av RUS.Strategin för digital infrastruktur siktar mot år 2030
i linje med Agenda2030tidshorisont. RegionUppsalakommer att aktualitetspröva och vid
behov uppdatera strategin för digital infrastruktur i sambandmed att RUSreviderasvart
fjärde år. Om det finns behov av en uppdatering skahänsyn tas till RUSoch gällande
nationell bredbandsstrategi.
Genomförandetav strategin kommer att påbörjasunder år 2022.En kommande uppgift
för Bredbandsgruppeni Uppsalalän är att utifrån strategin ta fram en handlingsplan.I den
kommer insatsområdenai strategin att konkretiserasgenom olika aktiviteter. Även
handlingsplanenkommer årligen att följas upp av RegionUppsala.RegionUppsala
kommer tillsammansmed Bredbandsgruppenårligen att uppdatera handlingsplanenmed
nya aktiviteter utifrån behov.

Relaterade dokument
Förutom RUSrelaterar strategin även till andra interna och externa styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RegionUppsala:Regionplanoch budget 2022– 2024
RegionUppsala:Strategi för digitalisering
RegionförbundetUppsalalän, Länsstyrelseni Uppsalalän: Digital Agendaför
Uppsalalän 1.0
Regeringen:Sverigehelt uppkopplat 2025- en bredbandsstrategi
Regeringen:För ett hållbart digitaliserat Sverige- en digitaliseringsstrategi
Regeringen:Den sammanhållandelandsbygdspolitiken
Regeringskansliet:Förordning (2020:266)om statligt stöd för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur
Post- och telestyrelsen:PTSmobiltäcknings- och bredbandskartläggning2021
EU-kommissionen:Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad –
mot ett europeiskt gigabitsamhälle
EU-kommissionen:En digital kompassför EU
EU-kommissionen:Programmet för vägenmot det digitala decenniet
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Utkast
Det finns även en indirekt koppling till den här strategin och andra strategierinom Region
Uppsala.Den indirekta kopplingen handlar om att tillgången till digital infrastruktur är en
förutsättning för att uppfylla vissadelar av följande strategier:
•
•
•
•

Besöksnäringsstrategiför Uppsalalän 2021–2024
Effektiv och nära vård 2030
Regionalt trafikförsörjningsprogramför Uppsalalän, 2020–2030
Smart specialiseringsstrategi,2022–2027
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Bilaga 1 – Koppling till RUS
Från RUS

Koppling till digitalisering och digital infrastruktur

Teknikutvecklingoch digitalisering ökar andelen arbete,möten
och undervisningpå distans.Pandemin tros eventuellt
accelererautvecklingen.
Godbefolkningsutvecklingi Stockholm-Mälarregionen.Växer
snabbasti tätorter, ökar stadigt i landsbygderna.
Nära en fjärdedel av invånarna arbetar i ett annat län och stora
delar av länet tillhör Stockholmsarbetsmarknad.
En majoritet av invånarnahar tillgång till snabbt bredband men
stor variation råder. Vissaområden i landsbygdernasaknar
tillgång till en bra uppkoppling.
Uppsalalän har en konkurrensfördelgenom två ledande
universitet.

Pandeminhar ökat acceptansenoch synliggjort fördelarnamed att
interagerapå distans.Det påverkarresande,boendepreferenseroch på sikt
även arbetsmarknadsregionensstorlek och sätt att fungera.
Bra bredband med möjlighet till distansarbeteär en viktig beståndsdelför
fortsatt god befolkningsutveckling.
Mångahar behov av att arbeta på distans.Inte bara från hemmet utan också
under tiden invånarnareser mellan olika geografiskaplatser.
Det finns stora skillnader mellan tätorter och landsbygdersamt mellan länets
kommuner. Behövsolika samverkandeinsatser för att stimulera
utbyggnaden och tillgängliggöra digitala tjänster för alla.
Kräver digital infrastruktur som har hög kapacitet och matchar behoven hos
universiteten för att fortsatt liggai framkant. Ökat utbyte av forskningsdata
och internationella kontakter samt användningav digitala verktygi
utbildning/forskning driver på behovet.
Den digitala transformationen skeri hög grad inom tillverkningsindustrin
vilka automatiserar allt fler processer.Digitala komplexa systemetableras.
Bra och driftsäkra uppkopplingar, fasta och trådlösa, är en förutsättning.
Branschermed hög mobilitet av arbetskraft eller i produkter blir mer
beroende av ständig uppkoppling i större geografiskaområden.Det kräver
välfungerademobilnät. I byggbranschenoch inom logistik pågår en stor
digital omställning.
Digitaliseringär kärnan i de här branscherna.Det omfattar både de senaste
teknikerna och behov av höga överföringskapaciteter.

I länet finns stål- och verkstadsindustri,tillverkande företag, en
stark tjänstesektoroch gröna näringar. E-handelsklustretoch
småföretagandetväxer.
Sydvästralänet är mer kopplad till Stockholm, med logistik,
byggverksamhetoch en växandetjänstesektor.

Uppsalakommun är internationellt känd för miljöteknik, IT och
life sciencedär företag, forskning och myndigheter bildar ett
framgångsriktkluster.
Erbjuda livsmiljöer och boende som inte bara möter dagens,
utan ävenmorgondagens,behov och krav.
Närmiljö med tillgänglig natur, kultur, platser som möjliggör
möten och samvarosom underlättar fysiskaktivitet påverkar
hälsan.
Geökade möjligheter till digital kompetensoch tillit.
Välfungerandevägaroch kollektivtrafik.

För en jämlik och växandearbetsmarknadär tillgängliga
kommunikationsmedel centralt för invånare bosatta inom hela
länets geografi.
Omställning till effektiva och hållbara godstransporterdär
elektrifiering och digitalisering är viktiga delar.
Målet är att samtligainvånare, företag och offentlig sektor har
tillgång till robust fast och mobil bredbandsuppkopplingmed
höga överföringshastigheter.Ett särskilt fokus skaläggaspå
länets glesadelar. Genomsamverkanmellan olika aktörer ska
bredbandsutbyggnadenfrämjas.
Distansarbeteoch digitala lösningar möjliggör
kompetensförsörjning.

Besöksnäringenskaparattraktionskraft, sysselsättningoch ger
förutsättningar för en levandelandsbygd.
En god digital infrastruktur, högre implementering av digitala
lösningar samt ökad mognadsgradi företag och organisationer
att användadigitaliseringensmöjligheter.
Regionalafokusområdenär avanceradproduktion, energi-och
miljöområdet, gröna näringar, tech-branschen,samt life science.
Förnyad vårdstruktur med stöd av digitala lösningar,bland
annat nära vårapå nya sätt.
Säkrasamverkanoch strukturer. Plan för utbyggnad av regional
bredbandsinfrastrukturi hela länet.

Utbyggnad och tillgängliggörandeav digital infrastruktur kräver långsiktighet
och framtidsperspektiv.
Digitaliseringeninom besöksnäring,kultur och fritid pågår med nya tjänster
både före, under och efter aktiviteten. Det här ställer krav på god
infrastruktur såväli tätorter som i landsbygderna.
En grundförutsättning är att alla invånarehar tillgång till en digital
uppkoppling. Det är en demokratisk fråga.
Transportsektornär numera helt beroendeav digital planering och
kommunikation. Dessutomska den ställa om till ökad hållbarhet. En väl
utbyggd infrastruktur är en hörnsten för att nå dessamål.
En väl utbyggd digital infrastruktur kan bidra till att möjliggöra det genom att
minska belastningenpå kommunikationsmedlenpå vissasträckor och under
vissatider genom att invånarnakan utföra arbeta och studier på distans.
Förutsätter fast och mobil digital infrastruktur inte bara där människor bor
utan ocksåsom stöd för andra infrastrukturer och för olika IoT-lösningar.
Att byggai vissaglesadelar kan varakostsamt och utmanande. Tillgång till
en bra uppkoppling är en demokrati- och rättvisefråga. Att på olika sätt
samverkamed olika aktörer är framgångsrikt.

En väl utbyggd infrastruktur i hela länet skaparbättre förutsättningar för
distansarbeteinom länets olika delar. Närheten till Stockholms
arbetsmarknadger regionen dessutomgoda förutsättningar att nå även den i
större utsträckning om digital infrastruktur kan säkerställas.
Digitaliseringenär en möjliggörare som kan underlätta och stimulera
tillväxten såvälnationellt som internationellt.
Ökarmöjligheterna till tillväxt på nya marknader. Ställer särskildakrav på
den digitala infrastrukturen både vad gäller en god tillgänglighet generellt
och specifik kapacitet och möjlighet på vissaställen.
Dessanäringsgrenarhar svårt att klara sig utan bra bredband, driftsäkert och
med allt högre kapaciteter. Fast och mobil anslutning löser olika behov och
behövs tillsammans.
Mobiltäckning är ofta avgörandedå många uppkopplade enheter går över
mobilnät. Vårdi hemmet kan förbättra servicenoch minska restid för boende
i landsbygderna,täckningenbehöverdå förbättras även där.
Digitaliseringenbehövs som stöd i moderniseringenav kollektivtrafik,
hållbart resande,el-infrastrukturen mm.
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Vibehöver tillsammansklarlägga vilka roller och ansvarvi har i
det gemensammautvecklingsarbetetsolika delar

Samverkansavtalmed Länsstyrelsenär en viktig pusselbit. RegionUppslakan
ha en samordnande,kunskapsbidragandeoch stödjanderoll. Utbyggnad
förutsätter engagemangfrån kommuner och nätägare.

Bilaga 2 – Om framtagandeprocessen
Den här strategin har tagits fram av Regionkontoretinom RegionUppsalaunder perioden
oktober 2021– mars 2022i samverkanmellan länets kommuner (Enköping,Heby,Håbo,
Knivsta, Tierp,Uppsala,Älvkarlebyoch Östhammar),Länsstyrelseni Uppsalalän samt
privata och offentliga bredbandsaktörer.Genomworkshopsoch samtal har inriktningen
och delar av strategin processatsfram. Samtalmed IT-avdelningenpå Uppsalauniversitet
har ocksågenomförts.
För att få en fördjupad förståelseför behoven av digital infrastruktur har även andra
intressenterinvolverats i processen.En dialog har förts med representanterfrån olika
förvaltningar inom RegionUppsaladäribland Kultur och bildning, Trafik och Samhälle,
Resurscentrum,och Regionkontoretsamt med strategerinom Avdelningenför Regional
utveckling (miljö, näringslivsutveckling,samhälletsdigitalisering och besöksnäring).
Förutom inspiration från ett flertal styrdokument har statistik och referensmaterial
inhämtats från en mängd källor, exempelvisfrån PTS,Internetstiftelsen, Statistiska
Centralbyrån,Boverket och RegionUppsala.
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Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2023 till
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendenr: 22/00646

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 10 juni
2022 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2023 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna
Bakgrund
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen
oförändrad under 2018-2019. Åren 2020-2021 beslutade förbundet att ändra linje och
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår att en oförändrad
promillesats fastslås till 0,1137 för 2023 dvs samma som 2022, vilket innebär att
förbundsavgiften blir 563 mkr.
Förbundsavgiften redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Regioner

Carola Gunnarsson
Ställföreträdande ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Förslag till Förbundsavgift 2023, per medlem

Medelskattekraft 2022 fastställd
Befolkning riket 2021
Avgiftssats promille

Avgift 2023, kronor
246 177
10 443 100
0,1137

Region
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotlands Kommun
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Avgift 2023, kronor
60 758 000
11 032 000
8 436 000
13 140 000
10 268 000
5 689 000
6 913 000

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna

Avgift 2023, kronor
1 332 000
959 000
1 344 000
1 292 000
2 319 000
813 000
3 187 000
2 659 000
480 000
2 671 000
1 374 000
865 000
320 000
2 063 000
918 000
2 093 000

4 450 000
35 292 000
9 514 000
43 916 000
7 926 000
8 584 000
7 801 000
8 066 000
8 058 000
6 836 000
3 692 000
7 684 000
6 991 000

Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö

24 662 000
2 827 000
3 021 000
1 495 000
2 359 000
1 346 000
335 000
1 808 000
1 405 000
820 000
623 000
269 000
552 000
399 000
601 000
5 975 000
1 325 000
625 000
254 000
322 000
1 611 000
339 000
456 000
974 000
3 009 000
1 063 000
408 000
149 000
104 000
282 000
154 000
320 000
612 000
214 000
4 634 000
4 040 000
410 000
1 222 000
210 000
790 000
193 000
268 000
208 000
358 000
827 000
411 000
4 016 000
888 000
970 000
328 000

Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad

773 000
500 000
528 000
264 000
241 000
346 000
568 000
502 000
290 000
2 683 000
796 000
158 000
199 000
439 000
393 000
371 000
261 000
1 996 000
567 000
760 000
1 028 000
436 000
304 000
3 414 000
372 000
1 867 000
818 000
904 000
490 000
402 000
735 000
553 000
1 048 000
419 000
293 000
441 000
905 000
691 000
646 000
458 000
545 000
440 000
474 000
383 000
354 000
371 000
211 000
498 000
456 000
438 000

Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal

8 843 000
3 564 000
1 299 000
4 204 000
768 000
967 000
882 000
1 294 000
2 427 000
540 000
1 219 000
1 464 000
298 000
2 925 000
735 000
1 309 000
1 862 000
2 386 000
1 087 000
1 108 000
362 000
768 000
456 000
430 000
256 000
296 000
364 000
134 000
185 000
899 000
1 214 000
341 000
269 000
160 000
160 000
195 000
145 000
333 000
264 000
259 000
406 000
984 000
303 000
266 000
452 000
370 000
316 000
258 000
14 778 000
1 962 000

Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg

1 347 000
400 000
1 597 000
371 000
1 108 000
1 657 000
1 169 000
3 192 000
696 000
346 000
692 000
1 133 000
526 000
1 596 000
259 000
359 000
930 000
339 000
237 000
322 000
110 000
470 000
103 000
324 000
254 000
278 000
375 000
2 667 000
675 000
291 000
324 000
724 000
432 000
240 000
156 000
452 000
268 000
193 000
129 000
4 393 000
618 000
323 000
850 000
300 000
662 000
122 000
283 000
247 000
464 000
160 000

Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö

4 386 000
643 000
372 000
731 000
394 000
189 000
284 000
294 000
448 000
310 000
194 000
197 000
306 000
577 000
1 673 000
1 463 000
314 000
432 000
642 000
742 000
165 000
268 000
328 000
266 000
527 000
2 888 000
1 099 000
713 000
749 000
1 055 000
259 000
502 000
700 000
2 781 000
505 000
526 000
1 563 000
146 000
173 000
430 000
322 000
341 000
199 000
282 000
1 800 000
199 000
67 000
155 000
190 000
111 000

Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

85 000
162 000
69 000
69 000
253 000
182 000
79 000
3 669 000
344 000
2 052 000
172 000
76 000
134 000
92 000
442 000
118 000
167 000
488 000
225 000
2 208 000
1 185 000
788 000
266 000
630 000

