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Kommunstyrelsen

Tid: Måndag den 29 oktober 2018, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden (senare utskick)

2 Delegationsbeslut

3 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021 (senare utskick, 
ordförandeförslag)

4 Placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems Kommun

5 Gatukostnadspolicy för Salems kommun

6 Ändring i renhållningstaxa 2019 från SRV Återvinning AB

7 Antagande av detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88 (senare 
utskick)

8 Marköverlåtelseavtal för detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88 
(senare utskick)

9 Program till detaljplan och planuppdrag för Rönninge Kungsgård

10 Planuppdrag och planeringsavtal för Salem 4:2 och del av Salem 5:3, 
Söderby gårds väg 48-52

11 Finansiering av utegym Söderby Park näridrottsplats

12 Svar på remiss -  Avfallsplan 2020-2030

13 Svar på revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av 
avloppslösningar och avfallshantering

14 Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av receptfria 
läkemedel

15 Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén 
(L) (senare utskick, ordförandeförslag)

16 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS, 
2:a kvartalet 2018

17 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella program 
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Kommunstyrelsen

till gymnasieskolan 2019

18 Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2018

19 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

20 Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö (senare 
utskick)

21 Teknisk utskott eller nämnd - redovisning av uppdrag samt förslag till 
reglemente

Lennart Kalderén (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:331 - 293

Delegationsbeslut

Brådskande beslut

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, Delegationsbeslut angående anlitande av 
PwC för hantering av Söderby Park, 2018-10-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:320 - 024

Placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems Kommun

Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska 
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av 
föreskrifterna i dokumentet “Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser” som antogs av kommunfullmäktige år 2009.

Den nuvarande placeringspolicyn (“Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”) och förvaltningen av medlen, har varit mycket lyckosam fram tills nu. 
Sedan dess antagande 2009 har dock förutsättningarna på de finansiella marknaderna 
ändrats markant, framförallt på räntemarknaden. Detta är ett resultat av bland annat 
Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla kraftigt de senaste åren. 
Med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden jämfört med när den 
aktuella placeringspolicyn antogs, anser Söderberg & Partners och Ekonomienheten att det 
finns anledning att uppdatera policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta föreslås med 
syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av de avsatta pensionsmedlen och möjliggöra en 
större andel placering i aktier. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 oktober 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems Kommun.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Öberg 
T f Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems Kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser för Salems Kommun. 

Sammanfattning 

Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska 
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av 
föreskrifterna i dokumentet “Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser” som antogs av kommunfullmäktige år 2009.  

Den nuvarande placeringspolicyn (“Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”) och förvaltningen av medlen, har varit mycket lyckosam fram tills nu. 
Sedan dess antagande 2009 har dock förutsättningarna på de finansiella marknaderna 
ändrats markant, framförallt på räntemarknaden. Detta är ett resultat av bland annat 
Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla kraftigt de senaste åren. 
Med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden jämfört med när den 
aktuella placeringspolicyn antogs, anser Söderberg & Partners och Ekonomienheten att det 
finns anledning att uppdatera policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta föreslås med 
syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av de avsatta pensionsmedlen.  

Grundläggande tankar och motiv till förslaget 

Kommunens pensionsåtagande består av två delar. Den ena delen är en skuld i             
balansräkningen (89 mnkr 2018-07-31) och den andra delen en ansvarsförbindelse (261 mnkr            
2018-07-31). Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin          
som var att täcka den topp i pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen som skulle            
inträffa under åren 2012-2032 och därmed kunna reducera den finansiella belastningen av           
denna topp. Idag har pensionsmedelsavsättningen ökat kraftigt i värde och därför föreslås att            
syftet ändras. Syftet med förändringen är att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte              
enbart de delar som utgörs av ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att skrivningen             
bättre anpassas till dagens förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt            
mindre del av det totala pensionsåtagandet. 

De senaste åren har räntorna sjunkit kraftigt. Det har inneburit att det pensionsåtagande 
som de avsatta pensionsmedlen är tänkta att hjälpa till att täcka har stigit, dvs skulden har 
blivit större. Detta beror på att när räntan sjunker behövs mer kapital för att bibehålla 
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utbetalningsförmågan för det åtagandet man har, dvs skulden ökar vid sjunkande räntor. 
Man måste alltså betala mer för att kunna hålla det utlovade åtagandet eftersom 
avkastningen blir lägre på de egna placeringarna vid sjunkande räntor. Eftersom 
marknadsräntorna idag är mycket låga så är risken för att skulden ökar med anledning av 
sjunkande räntor från dagens läge, mycket låg.  

Den strategi för förvaltning av kommunens pensionsavsättning som har tillämpats under 
dessa år har dock varit mycket framgångsrik eftersom de placeringar som har gjorts av de 
avsatta medlen har ökat kraftigt i värde, betydligt snabbare än vad pensionsåtagandet har 
gjort. Sammantaget har kommunens placeringar (tillgångsvärde 84,3 mnkr per 31 juli 2018) 
en förmåga att täcka den beräknade skulden (36,5 mnkr per 31 juli 2018) för 
pensionsåtagandet som den är avsatt för, drygt två gånger (ca 2,3 ggr per 31 juli 2018). 
Värdet av de avsättningar som har gjorts är alltså idag mer än dubbelt så stort som den 
motsvarande delen av skulden som de är avsedda att täcka.  

Utvecklingen med kraftigt sjunkande räntor bedöms av Söderberg & Partners och många 
andra, vara över för den här gången. Räntorna är i dagsläget mycket låga vilket medför att 
potentialen för fortsatt nedgång är mycket liten. Detta innebär också att avkastningen på 
vissa av de ränteplaceringar kommunen har och som kan göras, är låg. Det gäller främst de 
räntebärande placeringar i form av realränteobligationer som har använts för matchning mot 
pensionsåtagandet, där avkastningen med hänsyn tagen till inflationen är negativ i dagsläget. 

Utifrån det nuvarande läget föreslås placeringspolicyn gällande de avsatta pensionsmedlen 
ändras på några punkter. De viktigaste skillnaderna beskrivs kort under de kommande 
punkterna 1-6.  

Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin och därför          
ändras detta för att bättre beskriva syftet med pensionsmedlen. Syftet med förändringen är             
även att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte enbart de delar som utgörs av              
ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att skrivningen bättre anpassas till dagens            
förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt mindre del av det totala             
pensionsåtagandet. 

1. Det tidigare övergripande förvaltningsmålet ändras så att det bättre beskriver syftet
med pensionsmedlen. Syftet är att lägga fokus på hela pensionsåtagandet och inte
bara den delen som avser ansvarsförbindelsen.

2. Kommunen föreslås styra förvaltningen av de avsatta pensionsmedlen mot ett
tillgångsmål. Målet innebär att nedsidesrisken för värdet på den förvaltade
pensionsavsättningen begränsas till 10% av det högsta värdet under de senaste 24
månaderna beräknat som portföljvärdet den sista dagen i varje månad.

3. Den maximala aktieandelen föreslås höjas från 40% till 50% för att bättre kunna
utnyttja den nya allokeringsmodellen för placeringarna.

4. I dagsläget kan hela aktieandelen placeras i svenska aktier då limiterna avseende
aktier endast relaterar till hela portföljen. För att öka riskspridningen i aktiedelen av
portföljen föreslås att separata limiter sätts upp för svenska respektive utländska
aktier. På så sätt säkerställs en bättre regional diversifiering av risken och det innebär 
därmed totalt sett en lägre risk för värdefall.

5. För att förenkla uppföljningen av portföljens avkastning föreslås att en
normalportfölj fastställs. Normalportföljens sammansättning föreslås vara 35 %
aktier och 65 % räntebärande tillgångar vilket bedöms som rimligt utifrån
nedsidesrisken enligt punkt 2 ovan samt ligger i linje med hur portföljen varit
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allokerad de senaste åren. 
6. Förändringarna enligt ovan innebär också att vi kan sälja de realränteobligationer

som idag ger en negativ avkastning om man justerar för inflationen.

För en mer utförlig beskrivning hänvisas till bilagor enligt nedan under stycket 
dokumentation.  

Dokumentation 

I bifogade bilagor beskrivs bakgrunden och tankarna bakom den föreslagna förändringen 
samt de fördelar som vi anser oss kunna uppnå på detta sätt. Förslaget och dokumentationen
har processats fram i dialog mellan Ekonomienheten och Söderberg & Partners.  

Beskrivningen är uppdelad på så sätt att dokumentet “Förslag på uppdatering av Salems 
kommuns placeringspolicy” (bilaga 1) innehåller en beskrivning av föreslagna förändringar, 
motiven till dessa och vilka fördelar som bedöms kunna uppnås med förändringen av policy 
och strategi. I det andra dokumentet benämnt bilaga 2, finns en sammanställning av de 
textförändringar som föreslås i placeringspolicyn. 

Utöver detta bifogas förslag till nytt dokument “Policy för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser” (bilaga 3) som ersätter nuvarande “Föreskrifter för förvaltning av 
medel avsatta för PENSIONSFÖRPLIKTELSER” (bilaga 4).  

Mats Bergström    Mats Öberg 
Kommundirektör  T f Ekonomichef 

Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag på uppdatering av Salems kommuns placeringspolicy 
Bilaga 2 - Förteckning över förändringsförslag mellan dokumenten i bilaga 3 och 4 
Bilaga 3 - Förslag till Policy för förvaltning av medel avsatta för 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Bilaga 4 - Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för PENSIONSFÖRPLIKTELSER 

Delges 
Ekonomi 
HR 
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Förslag på uppdatering av Salems kommuns placeringspolicy 

BAKGRUND 

Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska den              
likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Förvaltningen av dessa medel styrs av           
föreskrifterna i placeringspolicyn som antogs av kommunen år 2009. Sedan dess har förutsättningarna             
på de finansiella marknaderna ändrats markant, framförallt på räntemarknaden, som ett resultat av             
bland annat Riksbankens expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla de senaste åren. Med              
hänsyn tagen till de ändrade förutsättningarna på marknaden, jämfört med när den aktuella             
placeringspolicyn antogs anser Söderberg & Partners att det finns anledning att uppdatera strategin och              
policyn för pensionsmedelsförvaltningen. Detta i syfte att bibehålla en effektiv förvaltning av            
pensionsmedlen.  

MOTIVERING TILL STRATEGIFÖRÄNDRING 

Kommunen har sedan den befintliga strategin implementerades i början av 2007 haft ett             
konsolideringsmål med förvaltningen, en strategi som inneburit att en stor andel av pensionsmedlen             
varit placerade i matchande tillgångar (realränteobligationer). Konsolideringsmålet är i gällande policy           
att trygga de pensionsutbetalningar, hänförliga till ansvarsförbindelsen, som överstiger 10,5 Mkr. Syftet            
med denna strategi var vid införandet att skydda mot en ökning av värdet av dessa kassaflöden (läs                 
skuld) till följd av fallande räntor. Detta genom att placera i långa realränteobligationer som i händelse                
av fallande räntor skulle stiga i värde och på så sätt säkerställa en god konsolidering. Denna strategi har                  
varit mycket lyckosam fram tills nu då både korta och långa räntor de facto fallit kraftigt på grund av                   
Riksbankens sänkningar av reporäntan samt stödköp av statsobligationer. 

De fallande räntorna har dock resulterat i att vi idag befinner oss i ett läge med historiskt låga räntor som                    
därmed nu skiljer sig mycket från det läget vi befann oss i när den nuvarande strategin fastställdes.                 
Risken för ytterligare räntefall är nu begränsad och det mesta talar för att räntan kommer att stiga de                  
kommande åren. Med anledning av detta ser Söderberg & Partners att behovet av att skydda de                
bestämda kassaflödena mot räntefall genom en matchande förvaltning nu är mycket liten. Samtidigt har              
marknadsförutsättningarna för realränteobligationer försämrats kraftigt. De fallande räntorna har gjort          
att den förväntade avkastningen på detta tillgångsslag är negativ i reala termer samt att risken för                
värdefall är stor då löptiden är lång och sannolikheten för stigande räntor förhållandevis hög. Vidare har                
utbudet av realränteobligationer minskat då emittenter nu väljer att ge ut nominella obligationer istället              
för reala. I dagsläget är det i princip enbart svenska staten som emitterar denna typ av obligationer,                 
vilket innebär att effektiviteten i denna marknad försämrats. I slutändan innebär det dåliga utbudet av               
realränteobligationer att förutsättningarna för att följa den nuvarande strategin på ett effektivt sätt             
försämrats. Sammantaget gör detta att Söderberg & Partners gör bedömningen att det inte är              
kommunens bästa alternativ att fortsätta med den nuvarande strategi och rekommenderar därför ett             
byte av strategi. 
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Då risken för att de bestämda kassaflödena stiger i värde ytterligare på grunda av fallande räntor är                 
mycket begränsad rekommenderar Söderberg & Partners att kommunen styr förvaltningen utifrån ett            
tillgångsmål istället för ett konsolideringsmål. Tillgångsmålet som föreslås är att nedsidesrisken i            
portföljen begränsas till 10% av portföljens högst värde de senaste 24 månaderna (beräknat som              
portföljvärdet den sista dagen varje månad). Genom detta byts fokus i förvaltningen från             
konsolideringen till att säkerställa en effektiv allokering i tillgångsportföljen och maximera avkastningen            
givet riskmålet. Utformningen av tillgångsmålet innebär också att säkerhetsgolvet justeras upp vid            
stigande portföljvärde, vilket låser in vinsterna automatiskt när portföljen stiger i värde. Detta skiljer sig               
från nuvarande situation där en höjning av säkerhetsgolv måste föregås av ett politiskt beslut. I praktiken                
innebär den föreslagna strategin ett bättre utnyttjande av den dynamiska allokeringsmodellen           
(riskkontrollen) och en högre förväntad avkastning.  

Ett byte till den föreslagna strategin föranleder att en del förändringar behöver göras i den nuvarande                
policyn som utgått från den tidigare strategin. De förändringar som Söderberg & Partners föreslår och               
motiven för dessa beskrivs nedan på en övergripande nivå. I Bilaga 1 redovisas de föreslagna               
textförändringarna i placeringspolicyn mer i detalj.  

FÖRESLAGNA POLICYFÖRÄNDRINGAR 

Övergripande förvaltningsmål 
Det tidigare övergripande förvaltningsmålet utgick från den gamla strategin och därför ändras detta för              
att bättre beskriva syftet med pensionsmedlen. Syftet med förändringen är även att lägga fokus på hela                
pensionsåtagandet och inte enbart de delar som utgörs av ansvarsförbindelsen. Detta medför i sin tur att                
skrivningen bättre anpassas till dagens förutsättningar i och med att ansvarsförbindelsen utgör en allt              
mindre del av det totala pensionsåtagandet. 

Övergripande placeringslimiter 
I och med att kommunen går från en strategi med en matchande förvaltning finns det inget behov av att                   
ha en separat limit för realränteobligationer. Söderberg & Partners föreslår därför att de övergripande              
placeringslimiterna ändras så att det endast är en limit som gäller för räntebärande värdepapper som en                
helhet istället för som tidigare uppdelat på reala och nominella obligationer separat. Detta innebär att               
kommunen kan välja fritt mellan att investera i reala eller nominella obligationer beroende på vad som                
är mest attraktivt i rådande marknadsklimat. 

För att kunna nyttja den dynamiska allokeringsmodellen till fullo föreslår Söderberg & Partners att 
kommunen ändrar limiten avseende maximal andel aktier från 40% av portföljen till 50%. Den aktuella 
andelen aktier beror dock hela tiden på risken i portföljen och kommer aldrig vara högre än vad 
riskmodellen tillåter givet skyddsnivån på 90% av portföljens högsta värde senaste 24 månaderna. 

Syftet med att ha olika limiter för svenska och utländska aktier är att säkerställa att portföljen är                 
väldiversifierad och är exponerad mot flera olika aktiemarknader. Detta då det minskar risken i              
portföljen och på så sätt bidrar till en mer effektiv förvaltning. Med nuvarande limiter är det möjligt för                  
kommunen att investera enbart i svenska aktier då limiterna endast relaterar till portföljen som helhet.               
Därför rekommenderas att limiterna skrivs om så att andelen svenska respektive utländska aktier sätts i               
relation till aktieportföljen, vilket säkerställer att aktieportföljen alltid har en sund regional diversifiering.  

För att förenkla uppföljningen av portföljens avkastning och den dynamiska allokeringsmodellen föreslås            
att de övergripande limiterna kompletteras med en normalportfölj. Normalportföljens sammansättning          
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föreslås vara 35% aktier och 65% räntebärande tillgångar, vilket är rimligt givet nedsidesrisken i den nya                
strategin och ligger i linje med hur portföljen varit allokerad senaste åren.  
Gällande övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag  Min  Max 

1. Likvida medel 0 %  10 % 
2. Nominella räntepapper 0 %  30 % 
Duration 0 år  5 år 
3. Realränteobligationer 50 %  100 % 
Duration 5 år  20 år 

4. Aktier
5.Varav svenska aktier
6. Varav utländska aktier

0 % 
0 % 
0 % 

40 % 
10 % 
30 % 

5. Alternativa tillgångar 0 %  10 % 

Förslag på nya övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag  Min  Normal  Max 

1. Likvida medel 0 %  0%  10 % 
2. Räntebärande värdepapper 30 %  65%  100 % 
3. Aktier

4.Andel svenska aktier
5. Andel utländska aktier

0 % 
0 % 
50 % 

35% 
30% 
70% 

50 % 
50 % 
100 % 

6. Alternativa tillgångar 0 %  0%  10 % 
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Förteckning över förändringsförslag mellan dokumenten i bilaga 3 och 4 Bilaga 2 

Benämning Befintlig Föreslagen Motivering 
1.1 DET DEMOGRAFISKA 
PROBLEMET 

”Pensionsutbetalningarna och kostnaderna för 
desamma kommer att öka i framtiden. Figur 1 
illustrerar situationen för ansvarsförbindelsen, 
vilket är den största delen av 
pensionsåtagandet. 
Kommunen har för avsikt att använda redan 
sparade medel som kommer att förvaltas med 
utgångspunkt att möta de framtida 
pensionsutbetalningar som kan anses vålla 
särskilda problem. 

Tanken är att bygga upp motsvarigheten till 
svenska statens buffertsystem – AP-fonderna – 
fast i mindre skala. AP-fonderna är tänkta att 
användas för att möta ett kommande 
demografiskt pensionsproblem som strukturellt 
påminner om situationen i Salems kommun. 
Medel har sparats, i 
dagsläget ca 36 Mkr, för att sedan användas för 
de framtida pensionsutbetalningar som 
skattekraften inte täcker. På så sätt byggs ett 
liknande buffertsystem upp vilket hanterar de 
framtida obalanserna i 
pensionsutbetalningarna.” 

Ersatts av 1.1 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONER. 

”Kommunen har ett åtagande till sina nuvarande 
och tidigare anställda i form av utlovad pension 
efter arbetslivet. Dessa förmånsbestämda löften 
innebär att kommunen har lovat den anställda en 
utbetalning på en viss nivå och tar risken för att 
denna nivå upprätthålls. Förmånsbestämd 
pension skiljer sig från avgiftsbestämd, 
exempelvis AKAP-KL, där individen själv tar risken 
för pensionens storlek. De förmånsbestämda 
löftena tryggas genom pensionsskuld i 
kommunens redovisning, antingen i 
balansräkningen eller i ansvarsförbindelsen. 
Kommunen behöver ej teckna någon 
kreditförsäkring eftersom pensionslöftena 
garanteras via den kommunala skatteborgen. 

Individer födda 1986 och senare omfattas av 
AKAP-KL som är avgiftsbestämd och finansieras 
löpande i form av försäkringspremie. På grund av 
detta är de kommunala förmånsbestämda 
lösningarna satta i s.k. run-off och kommer om 60 
år vara i stort sett helt avvecklade. 

I dagsläget (2018) är dock kostnaderna för de 
förmånsbestämda löftena fortfarande relativt 
höga och kostnaderna för nyintjänande pensioner 
förväntas även öka kraftigt de närmsta åren. Det 
är därför viktigt att kommunen jobbar 
strukturerat och långsiktigt för att hantera dessa 
kostnader” 

Den tidigare skrivelsen beskriver endast 
pensionsåtagandet hänförligt till 
ansvarsförbindelsen. Med den nya skrivelsen 
fokuseras på kommunens förmånsbestämda 
pensionsåtagande som helhet, både den delen 
som ligger i ansvarsförbindelsen och den i 
balansräkningen. Detta då vi ser att den 
skuldförda delen av de förmånsbestämda 
pensionerna ökar som andel av totalen. Samtidigt 
som det på nationell nivå lyfts fram förslag på att 
ansvarsförbindelsen ska lyftas in i 
balansräkningen (fullfondering), vilket skulle 
innebära att ansvarsförbindelsen inte längre blir 
en enskild del utan att den slås ihop med den 
delen som redovisas i balansräkningen idag.  

1.2 ÖVERGRIPANDE 
FÖRVALTNINGSMÅL 

”Kommunens pensionsfond skall användas för 
att minska ansvarsförbindelsens belastning på 
ekonomin då den utgör största delen av dagens 
pensionsåtagande. Ansvarsförbindelsen är en 
historisk skuld som baseras på personalens 
pensionsförmåner intjänade före 1998. Detta 

”Kommunens pensionsfond skall användas för att 
på lång sikt minska pensionsskuldens belastning 
på ekonomin. Den totala pensionsskulden består 
idag av två delar, en i ansvarsförbindelsen och en 
i balansräkningen. Det övergripande målet med 
förvaltningen är att på lång sikt minska den 

Förvaltningsmålet ändras från att minska 
ansvarsförbindelsens belastning på kommunens 
ekonomi till att den ska minska den resultat- och 
likviditetsmässiga påverkan av kommunens totala 
pensionsskuld på ekonomin. Fokus flyttas också 
från att möta den likviditetsmässiga belastningen 
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innebär att skulden är amorterande genom att 
värdet inte ökar med nyintjänande utan endast 
med KPI och till 
viss del reallöneökningar. Fokus kommer därför 
att vara på att skapa en buffert för att möta 
detta åtagande. Övriga åtaganden hanteras 
löpande. Kommunens positiva resultat har 
medgivit att 36 Mkr 
hittills har avsatts. Kommunen har beslutat att 
avsätta ytterligare 14 Mkr i den mån det 
ekonomiska läget medger. Därefter sker 
avsättning för pensionsåtaganden i den mån 
det ekonomiska läget medger. Totalt behöver 
kommunen använda de medel som redan har 
sparats inklusive framtida  
avkastning för att med säkerhet kunna 
åstadkomma en matchning av de 
pensionsutbetalningar från 
ansvarsförbindelsen som är bedömda att vålla 
särskilda problem.” 

resultat- och likviditetsmässiga påverkan av 
kommunens totala pensionsskuld på ekonomin. 

Det är främst den finansiella kostnaden hänförlig 
till pensionsskulden i form av räntekostnad och 
värdesäkringskostnad som kommunen ämnar 
fokusera på. I dagsläget visas dessa kostnader ej i 
redovisningen för den del av pensionsskulden 
som finns i ansvarsförbindelsen, men ökning av 
denna skuld på grund av ränta och värdesäkring 
ska inkluderas när den finansiella kostnaden 
fastställs i uppföljningen av förvaltningen. 

Kostnad för nyintjänande ska kommunen, om det 
ekonomiska läget medger, antingen finansiera 
genom att löpande sätta av kapital i fondering, 
eller genom att löpande trygga intjänandet via en 
försäkringspremie till upphandlat 
försäkringsbolag. 

Uttag ur fonderingen för att minska 
likviditetsbelastningen görs om tillräcklig buffert 
finns i fondering finns för att täcka förväntad 
framtida utveckling av pensionskostnad.” 

från en del av ansvarsförbindelsen på ekonomin 
till den kostnadsmässiga belastningen av hela 
pensionsåtagandet. Detta då vi ser att 
kostnaderna kommer att öka framöver. I andra 
hand ska fonderingen användas för att minska 
den likviditetsmässiga belastningen, förutsatt att 
tillräcklig buffert finns.  

1.3 
AVSÄTTNINGSSTRATEGI 

”Medel som avsätts skall ”öronmärkas” för de 
delar av ansvarsförbindelsen som avses mötas i 

enlighet med nedanstående figur. 

Avsättningsstrategin kan dock komma att 
förändras. Det övergripande målet är dock att 
bygga upp en buffert som möjliggör att 
samtliga pensionsutbetalningar över 10,5 Mkr 
inklusive inflationsuppräkning och särskild 
löneskatt kan tryggas under åren 2012 – 2032 
med hjälp av denna 
buffert.” 

Borttagen pga. ny strategi Den nya strategin innebär att kopplingen till 
specifika kassaflöden i ansvarsförbindelsen tas 
bort. Pensionsmedelsförvaltningen syftar istället 
till att minska hela pensionsåtagandets belastning 
på kommunens ekonomi. Med anledning av detta 
kommer portföljen att följas upp mot hela 
pensionsåtagandet, dvs. både pensionsskuld 
bokförd som ansvarsförbindelse och 
pensionsskuld i balansräkningen. 

1.4 FÖRVALTNINGEN AV 
AVSATTA MEDEL 

”Pensionsförvaltningens viktigaste uppdrag är 
att använda sig av den så kallade 
matchningsprincipen som sätter placeringarna i 
relation till de åtaganden de är avsatta att 
möta. Det övergripande målet med 
förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 

Borttagen pga. ny strategi Den nya strategin innebär att kopplingen till 
specifika kassaflöden i ansvarsförbindelsen tas 
bort och därmed är matchningsprincipen ej 
applicerbar. Portföljen kommer istället att 
förvaltas utifrån en ren tillgångsförvaltning där 
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pensionsfonden och marknadsvärdet på 
pensionsåtagandet bör följas åt, vilket innebär 
att de skall matchas. Matchningen lägger 
grunden för i vilka tillgångsslag (aktier, 
obligationer m m) medlen får placeras. 
Eftersom pensionsåtagandet är realt och har en 
lång återstående löptid kommer det att få till 
följd att en andel av pensionsfonden 
kommer att placeras i tillgångar med liknande 
egenskaper.” 

det tidigare konsolideringsmålet byts mot ett 
tillgångsmål. 

1.4.1 Riskbegränsning ”Den övergripande risken vid förvaltningen av 
kommunens pensionsfond är att de förvaltade 
medlen inte skall räcka till för att uppnå 
förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning 
placeras alla medel i tillgångar som perfekt 
matchar de pensionsutbetalningar som 
pensionsåtagandet omfattar. Genom 
att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, 
exempelvis aktier, kan däremot den förväntade 
avkastningen ökas betydligt. När marginalen till 
förvaltningsmålet, samt 
marknadsförutsättningarna tillåter, kan 
andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs 
också den förväntade avkastningen utan att 
förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen 
däremot låg leder detta till att andelen 
riskfyllda tillgångar måste minskas så att målet 
aldrig äventyras. Det riskmått kommunens 
portfölj främst skall mätas mot är att en given 
procentandel av det övergripande 
förvaltningsmålet alltid skall kunna garanteras, 
vilket kan karakteriseras som kommunens 
säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv kan justeras 
uppåt över tiden, men är initialt satt till 90%. Se 
nedanstående tabell för mer detaljerad 
information.” 

Ersatts av 2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 
OCH RISKBEGRÄNSNING 

Den nya strategin innebär att risken mäts mot 
portföljens värde och inte relativt de specifika 
kassaflödena i ansvarsförbindelsen. Istället för att 
skydda 90% av specifika kassaflöden innebär den 
nya strategin att 90% av portföljens högsta värde 
de senaste 24 månaderna skyddas. 

2.1 ÖVERGRIPANDE 
STRATEGI OCH 
RISKBEGRÄNSNING (NY) 

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i 
normalläget en relativt hög andel riskfyllda 
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid 
kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i 
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.  

Se motivering för ändring av ”1.4.1 
Riskbegränsning” ovan. 
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Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras 
så att portföljen som mest kan tappa 10% i värde i 
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 
månaderna (beräknat som värdet den sista dagen 
varje månad).  

Detta innebär att risken i portföljen i första hand 
styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på 
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket 
kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. 
Framför allt behöver andelen aktier kunna 
minskas kraftigt för att skydda portföljens värde 
att från att falla mer än 10%.  

Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för 
allokeringen mellan tillgångsslagen att i 
normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt 
för att maximera den förväntade avkastningen. 

För att minska ränte- och inflationsrisken i 
förhållande till pensionsåtagandet kan delar av 
kapitalet placeras i realränteobligationer. 

2.1 UTGÅNGSPUNKTER 
FÖR PLACERINGSREGLER 

Byte av nummer till 2.2 och bild 
uppdaterad i enlighet med ny strategi 

Bild uppdaterad så att den beskriver den nya 
strategin i praktiken. 

2.2 ÖVERGRIPANDE 
PLACERINGSLIMITER 

Limiter för Nominella räntepapper och 
Realränteobligationer separat.  

Endast limiter för Räntebärande 
värdepapper som helhet. Durationslimit 
tas bort. Normalportfölj läggs till. 

Den nya strategin innebär matchningsprincipen 
tas bort, vilket gör att behovet av matchande 
tillgångar (realränteobligationer”) försvinner. 
Därmed tas kravet på en viss andel 
realränteobligationer bort och limiterna sätts för 
ränteportföljen som helhet. För att underlätta 
uppföljningen läggs en normalportfölj till. 

● Limiter,
räntebärande
värdepapper

Nominella räntepapper: 0 till 30% 
Realränteobligationer: 50 till 100% 

Räntebärande värdepapper: 30 till 100% Se motivering ovan. 

● Limiter, aktier Aktier: 0 till 40% 
 Varav svenska aktier: 0 till 10% 
 Varav utländska aktier; 0 till 30% 

Aktier: 0 till 50% 
     Andel svenska aktier: 0 till 50% av 
aktieportföljen 

Limiten för andelen aktier ökas från 40 till 50% för 
att möjliggöra en effektiv allokering utifrån det 
angivna riskmålet. Utöver detta ändras limiterna 
så att de reglerar andelen svenska aktier relativt 
utländska aktier i aktieportföljen. Detta för att 
säkerställa en bra riskspridning i aktieportföljen. 
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     Andel utländska aktier: 50 till 100% av 
aktieportföljen 

Tidigare var dessa skrivna i förhållande till 
totalportföljen. 

3.3 AKTUELLA 
PLACERINGSLIMITER 

”Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att 
variera över tiden. I vissa lägen måste andelen 
aktier vara låg för att inte förvaltningsmålet ska 
äventyras. Om det exempelvis finns risk för att 
den på förhand definierade procentandelen av 
respektive pensionsutbetalning vid ett givet 
tillfälle inte kan täckas, ska en förändring ske av 
de aktuella placeringslimiterna och 
pensionsfondens sammansättning 
av olika tillgångsslag. 

De aktuella placeringslimiterna måste alltid 
ligga inom ramen för de övergripande 
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa 
situationer kan vara möjligt att, utan att riskera 
förvaltningsmålet, acceptera 
en vidare gräns än vad som tillåts i de 
övergripande limiterna.” 

”Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att 
variera över tiden i enlighet med resonemanget i 
punkt 2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara 
låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det 
exempelvis finns risk för att portföljen kommer 
att falla under det på förhand definierade 
säkerhetsgolvet om 90% av högsta värdet de 
senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av 
de aktuella placeringslimiterna och 
pensionsfondens sammansättning av olika 
tillgångsslag.  

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga 
inom ramen för de övergripande 
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa 
situationer kan vara möjligt att, utan att riskera 
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än 
vad som tillåts i de övergripande limiterna.” 

Skrivelse ändrad så att den beskriver den nya 
riskbegränsningen som syftar till att skydda en 
andel av portföljens högsta värde de senaste 24 
månaderna istället för specifika kassaflöden 
hänförliga till ansvarsförbindelsen. 

4.2 UPPFÖLJNING ”Det övergripande syftet med uppföljningen är 
att kontrollera pensionsfondens 
värdeutveckling så att den leder till att den 
stipulerade procentandelen av respektive 
pensionsutbetalning vid varje given 
tidpunkt kan täckas, mätt i fasta priser. Detta 
sker genom att kommunens pensionsåtagande 
ska 
värderas löpande och jämföras med aktuella 
uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde 
inklusive avkastning. Aktuell data om 
pensionsåtagandet ska inhämtas från 
kommunens skuldadministratör vid behov, 
dock med beaktande av de eventuella 
kostnader detta kan innebära.” 

”Det övergripande syftet med uppföljningen är att 
kontrollera pensionsfondens värdeutveckling mot 
pensionsskulden. Detta sker genom att 
kommunens pensionsåtagande ska värderas 
löpande och jämföras med aktuella uppgifter för 
pensionsfondens marknadsvärde inklusive 
avkastning. Aktuella data om pensionsåtagandet 
ska inhämtas från kommunens skuldadministratör 
vid behov, dock med beaktande av de eventuella 
kostnader detta kan innebära.” 

Skrivelsen ändras så att uppföljning görs mot hela 
kommunens pensionsåtagande istället för endast 
de specifika kassaflöden hänförliga till 
ansvarsförbindelsen. 

4.2.1 Utvärdering mot 
index 

”Det övergripande förvaltningsmålet är att 
minst kunna täcka avsedda 
pensions-utbetalningar från och med 2012 och 
alltid kunna garantera minst 90% av desamma. 
Pensionsfondens primära jämförelseindex är 
därför utvecklingen av den del av 
pensions-åtagandet som ska mötas. 

”Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska 
avkastningen i första hand jämföras med det 
långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och 
konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas 
mot normalallokeringens sammansättning av 
nedanstående index. Utöver utvärderingen av 
totalportföljens avkastning ska respektive 

Skrivelsen ändras så att utvärdering görs mot 
relevanta index för respektive tillgångsslag som 
viktas utifrån normalportföljens sammansättning. 
Detta istället för som tidigare där index för 
respektive tillgångsslag viktas i enlighet med 
portföljens aktuella allokering. 
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Förvaltnings-resultatet ska även utvärderas mot 
relevanta index som mäter utvecklingen på de 
olika marknader på vilka placeringarna görs. För 
att utvärdera förvaltare ska den vikt i 
respektive index som det tilldelade 
förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund 
för utvärderingen.” 

placerings värdeutveckling utvärderas mot ett 
relevant jämförelseindex minst årligen.” 

5.1 MÅNADSRAPPORT ”Redogörelsen ska innehålla följande: 
● Pensionsportföljens totala avkastning

under månaden och under året

● Aktuell risk i pensionsportföljen.

Denna ska anges i förhållande till

riskbegränsningen mot

förvaltningsmålet, d v s i vilken

utsträckning portföljen kommer att

täcka den del av kommande

pensionsutbetalningar kopplade till

ansvarsförbindelsen som överstiger

10,5 Mkr i fast pris.

● Procentuell fördelning på olika

tillgångsslag.

● Avkastning mot jämförelseindex.”

”Redogörelsen ska innehålla följande: 
● Pensionsportföljens totala avkastning

under månaden och under året

● Aktuell risk och riskbuffert i

pensionsportföljen.

● Procentuell fördelning på olika

tillgångsslag.

● Avkastning mot jämförelseindex.”

Skrivelsen ändras så att månadsrapporten 
beskriver risken utifrån det nya riskmålet. 
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1 PENSIONSFONDEN– ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI 

1.1 FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONER 
Kommunen har ett åtagande till sina nuvarande och tidigare anställda i form av utlovad pension efter                               
arbetslivet. Dessa förmånsbestämda löften innebär att kommunen har lovat den anställda en                       
utbetalning på en viss nivå och tar risken för att denna nivå upprätthålls. Förmånsbestämd pension                             
skiljer sig från avgiftsbestämd, exempelvis AKAP-KL, där individen själv tar risken för pensionens                         
storlek. De förmånsbestämda löftena tryggas genom pensionsskuld i kommunens redovisning,                   
antingen i balansräkningen eller i ansvarsförbindelsen. Kommunen behöver ej teckna någon                     
kreditförsäkring eftersom pensionslöftena garanteras via den kommunala skatteborgen. 

Individer födda 1986 och senare omfattas av AKAP-KL som är avgiftsbestämd och finansieras                         
löpande i form av försäkringspremie. På grund av detta är de kommunala förmånsbestämda                         
lösningarna satta i s.k. run-off och kommer om 60 år vara i stort sett helt avvecklade. 

I dagsläget (2018) är dock kostnaderna för de förmånsbestämda löftena fortfarande relativt höga och                           
kostnaderna för nyintjänande pensioner förväntas även öka kraftigt de närmsta åren. Det är därför                           
viktigt att kommunen jobbar strukturerat och långsiktigt för att hantera dessa kostnader 

1.2 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅL 
Kommunens pensionsfond skall användas för att på lång sikt minska pensionsskuldens belastning på                         
ekonomin. Den totala pensionsskulden består idag av två delar, en i ansvarsförbindelsen och en i                             
balansräkningen. Det övergripande målet med förvaltningen är att på lång sikt minska den resultat-                           
och likviditetsmässiga påverkan av kommunens totala pensionsskuld på ekonomin. 

Det är främst den finansiella kostnaden hänförlig till pensionsskulden i form av räntekostnad och                           
värdesäkringskostnad som kommunen ämnar fokusera på. I dagsläget visas dessa kostnader ej i                         
redovisningen för den del av pensionsskulden som finns i ansvarsförbindelsen, men ökning av denna                           
skuld på grund av ränta och värdesäkring ska inkluderas när den finansiella kostnaden fastställs i                             
uppföljningen av förvaltningen. 

Kostnad för nyintjänande ska kommunen, om det ekonomiska läget medger, antingen finansiera                       
genom att löpande sätta av kapital i fondering, eller genom att löpande trygga intjänandet via en                               
försäkringspremie till upphandlat försäkringsbolag. 

Uttag ur fonderingen för att minska likviditetsbelastningen görs om tillräcklig buffert finns i                         
fondering finns för att täcka förväntad framtida utveckling av pensionskostnad. 

2 FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 
I denna placeringspolicy redogörs för de övergripande riktlinjerna som skall gälla vid förvaltningen 
av pensionsmedel. Policyn utgör ett regelverk för kapitalförvaltningen.  
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2.1 ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING 
För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda 
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i 
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.  

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10% i värde i 
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje 
månad).  

Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera på 
detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. 
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde att från 
att falla mer än 10%.  

Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha 
en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen. 

För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av kapitalet 
placeras i realränteobligationer.  

2.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER 
Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är                             
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De                       
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den                             
absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De övergripande                       
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att                         
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av                           
pensionsfonden.  

De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för                     
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor                   
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.  
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3 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER 

3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG 
Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna                       
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn: 

▪ Räntebärande värdepapper
▪ Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument
▪ Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
▪ Likvida medel i svenska kronor
▪ Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att nå                         
aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy. 

3.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER  
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje                           
tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde.  

Tabell 2 Övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag  Min  Normal  Max 

1. Likvida medel 0 %  0%  10 % 
2. Räntebärande värdepapper 30 %  65%  100 % 
4. Aktier

5.Andel svenska aktier
6. Andel utländska aktier

0 % 
0 % 
50 % 

35% 
30% 
70% 

50 % 
50 % 
100 % 

7. Alternativa tillgångar 0 %  0%  10 % 

3.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER 
Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i punkt                           
2.2. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det exempelvis                                   
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finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade säkerhetsgolvet om                             
90% av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de aktuella                             
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.  

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna.                       
Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera                               
en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.  

3.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER  
Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: 

▪ Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU               
bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens                 
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den                         
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.

▪ Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen                       
nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori.                   
Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor                               
del instrumentet utgör av fonden. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig                       
överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som exempel får summan av                         
exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom durationsintervallet 3-7 år. Samma sak                             
gäller för respektive durationskategori.  

Tabell 3 Kreditlimiter 

Emittent/värdepapper 
Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Emittent-
kategori 

Max andel 
per emittent 

Duration  K. 0 - 1 år  L. 1 - 3 år  M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) 

∑ K till N  ∑ L till N  ∑ M till N  N
A. Stater, kommuner och

landsting eller dess
motsvarighet inom
Euro-området, med rating
om lägst AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat värdepapper

100%  100%  100%  100%  100% 

B. Värdepapper  med rating om1

AAA /Aaa ∑ B till E  100%  85%  70%  60%  15% (25%) 

1 Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande. 

Sida 7



PLACERINGSPOLICY 2018-08-20 

C. Värdepapper med rating om
AA- /Aa3 ∑ C till E  80%  60%  40%  25%  10% (20%) 

D. Värdepapper med rating om
A- /A3 ∑ D till E  50%  30%  20%  10%  5% (15%) 

E. Värdepapper med rating om
BBB-/Baa3 E  20%  10%  5%  0%  5% (10%) 

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating                               
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under                       
avsnittet Definitioner. 

Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.                       
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt                           
Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och                             
Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 

Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. 

3.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT 
Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter (se nedan).                       
Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.  

3.6 STRUKTURERADE PRODUKTER 
Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och                       
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en                       
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som                             
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering                       
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk                         
som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3. Väl diversifierade strukturerade produkter                               
kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i denna policy.                               
Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten.  

3.7 VALUTASÄKRING 
Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras. 

3.8 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER MM 
Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning                       
på fondens tillgångar ska återinvesteras. Detta gäller dock inte i den mån de ska möta                             
pensionsutbetalningar.   

3.9 LIKVIDITET 
Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på                         
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en                               
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likviditetsrisk på grund av pensionsfondens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga                         
riktlinjer i denna policy.   

3.10 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR 
Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den                             
totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara                       
valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder.                 
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som                       
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet                             
med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om                               
korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att                           
tillgången ökar pensionsfondens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt                         
genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt betryggande                           
likviditet.  

3.11 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE LIMIT 
Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med                         
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i                         
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som                                 
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit                     
underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.  

3.12 ANSVARSFULLA PLACERINGAR 
Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till och visa ansvarsfullhet i sina                               
placeringar. I detta hänsynstagande bör även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning                         
vägas in. Kommunen definierar ansvarstagande som avståndstagande från kriminalitet, respekt för                     
seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s                     
definition. Kommunen definierar vidare ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningar                       
eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är vidare inte tillåtna i värdepapper                       
utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av                       
tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak producerar pornografi. 

Vid oklarheter är det Ekonomikontorets ansvar att efter utredning tydliggöra ett ställningstagande. 

4 FÖRVALTNING AV KAPITALET 

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET 
Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående                         
tabell framgår vilka uppgifter kommunen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska hanteras av                             
externa förvaltare och rådgivare. 
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Tabell 4 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag 

Uppgift  Intern förvaltning  Extern förvaltare 
Räntebärande placeringar – kort ränta  0% - 100 %  100  - 0 % 
Räntebärande placeringar – nominella 
obligationer 

0% - 100 %  100  - 0 % 

Räntebärande placeringar – realobligationer  0% - 100 %  100 – 0 % 

Aktier Sverige 
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 
Indexrelaterad och 
aktiv förvaltning 

Aktier Världen 
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 
Indexrelaterad och 
aktiv förvaltning 

Riskbevakning och uppdatering av aktuella 
limiter 

0%  100 % 

* Indexförvaltning innebär passiv förvaltning som har som huvudsyfte att följa ett underliggande marknadsindex. Bland                         
instrumenten återfinns aktieindexfonder, aktieindexobligationer, konvertibler mm. 

4.2 UPPFÖLJNING 
Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling mot                     
pensionsskulden. Detta sker genom att kommunens pensionsåtagande ska värderas löpande och                     
jämföras med aktuella uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde inklusive avkastning. Aktuella                   
data om pensionsåtagandet ska inhämtas från kommunens skuldadministratör vid behov, dock med                       
beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära.  

4.2.1 Utvärdering mot index 
Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det långsiktiga                         
avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas mot                   
normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver utvärderingen av               
totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant                   
jämförelseindex minst årligen. 

Tabell 5 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering 

Tillgångsslag  Index 
Räntebärande tillgångar  OMRX Bond eller motsvarande 
Svenska aktier  SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier  MSCI AC World Net TR (SEK) eller             
motsvarande 

Alternativa tillgångar  OMRX T-Bill +2% 
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Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller                             
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas                             
till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden. 

4.2.2 Extern förvaltares behörighet 
Förvaltaren ska: 

▪ antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för               
förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om                       
värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som                 
anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Vid beslut av att anlita extern förvaltare/rådgivare av hela eller delar av pensionsfondens tillgångar                           
ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. 

4.2.3 Urvalskriterier för externa förvaltare 
Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut.                                 
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.  

4.2.4 Externa förvaltarens åtaganden 
Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy. 

4.2.5 Avveckling av förvaltare och fonder 
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan                             
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta                     
faktorer uppskattas.  

5 RAPPORTERING 

5.1 MÅNADSRAPPORT 
Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende pensionsportföljens förvaltning.                   
fyra gånger per år (i samband med beslut om budget, uppföljning per mars månad, delårsrapport per                               
juli månad samt bokslut). 

Redogörelsen ska innehålla följande: 
▪ Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och under året
▪ Aktuell risk och riskbuffert i pensionsportföljen.
▪ Procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
▪ Avkastning mot jämförelseindex.

5.2 ÅRSRAPPORT 
Till kommunstyrelsen ska en årsrapport över pensionsfondens förvaltning lämnas. Det övergripande                     
förvaltningsmålet ska uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som gjorts till                           
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pensionsfonden under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall, även kommunens externa                         
förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning utvärderas av                           
kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma punkter som delårsbokslutsrapporten. 

6 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

6.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR 
▪ fastställa placeringspolicyn
▪ fatta beslut om revidering av policyn
▪ kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap                 

2-3a§§.

6.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR 
▪ tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy
▪ besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp externt
▪ besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare
▪ fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen
▪ bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler

6.3 EKONOMIKONTORETS ANSVAR 
▪ initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas
▪ genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig och                 

extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling av                   
densamma.

▪ genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn bevaka limiter och fatta beslut om                 
rebalansering

▪ kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna                   
placeringspolicy

▪ vara företrädare gentemot externa motparter
▪ fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda limiterna i                   

denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler för attest och                 
intern kontroll.

7 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 

Aktieindexobligation  Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex 
eller i kombination av ränteplacering. 

Aktieportfölj En förmögenhet som är placerad i aktier. 
Aktuell placeringslimit  Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten                   

tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. 
Allokering Fördelning av tillgångsslag i portföljen 
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Ansvarsförbindelse Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i                   
balansräkningen 

Avsättning Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen 
Benchmark Jämförelseindex 
Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande             

värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. 
Diskontera Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden. 
Diskonteringsränta Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis framtida                 

åtaganden 
Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika                 

tillgångs-slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja               
avkastningen i en portfölj. 

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga               
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och             
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån.             
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i                     
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika               
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument. 
Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som                         

förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 
Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling. 
Kassaflöde Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar 
Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte 

kan infria löftet om återbetalning av lånet. 
Likvida medel Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel. 
Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument                   

eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. 
Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. 
Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. 
Marknadsränta Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer 
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens 

rådande prisnivå. 
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med fastställd 

bokföringsränta. 
Matchning Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid                 

samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning 
MSCI AC World index Morgan Stanleys världsindex (All Countries) för globala aktier 
Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 
OMRX Bond index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella 

benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten 
OMRX Real index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga 

realränteobligationer 
Option Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte               

skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss                   
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egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger                     
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen                 
ifråga.  

Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. 

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en                 
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.  

Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors 
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning 
kan illustreras enligt följande:  

Realobligation  Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp                   
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att                   
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat               
realränteobligation. 

Realränta Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till 
inflationen.  

Rebalansering I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de 
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara 
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att 
återigen vara i balans med limiterna.  

Riskkontroll Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.  
Riskfri ränta Den ränta, till vilken kommunen kan sätta av medel, som inte innebär 

någon risk. 
Ränteportfölj En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. 
SIX PRX-index SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av                   

bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 
Specialistuppdrag En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad                 

mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera                 
tillgångsslag. 

Strukturerad produkt Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma                 
strukturerade värdepapper.  
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Säkerhetsgolv Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får 
falla till i relation till målet. 

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. 
Valutarisk Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att                         

den egna valutan stiger / utländska valuta faller. 
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1 PENSIONSFONDEN– ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGI 

1.1 DET DEMOGRAFISKA PROBLEMET

Pensionsutbetalningarna och kostnaderna för desamma kommer att öka i framtiden. Figur 1 
illustrerar situationen för ansvarsförbindelsen, vilket är den största delen av pensionsåtagandet. 
Kommunen har för avsikt att använda redan sparade medel som kommer att förvaltas med 
utgångspunkt att möta de framtida pensionsutbetalningar som kan anses vålla särskilda problem.  

Tanken är att bygga upp motsvarigheten till svenska statens buffertsystem – AP-fonderna – fast i 
mindre skala. AP-fonderna är tänkta att användas för att möta ett kommande demografiskt 
pensionsproblem som strukturellt påminner om situationen i Salems kommun. Medel har sparats, i 
dagsläget ca 36 Mkr, för att sedan användas för de framtida pensionsutbetalningar som skattekraften 
inte täcker. På så sätt byggs ett liknande buffertsystem upp vilket hanterar de framtida obalanserna i 
pensionsutbetalningarna.  

1.2 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅL 

Kommunens pensionsfond skall användas för att minska ansvarsförbindelsens belastning på 
ekonomin då den utgör största delen av dagens pensionsåtagande. Ansvarsförbindelsen är en 
historisk skuld som baseras på personalens pensionsförmåner intjänade före 1998. Detta innebär att 
skulden är amorterande genom att värdet inte ökar med nyintjänande utan endast med KPI och till 
viss del reallöneökningar. Fokus kommer därför att vara på att skapa en buffert för att möta detta 
åtagande. Övriga åtaganden hanteras löpande. Kommunens positiva resultat har medgivit att 36 Mkr 
hittills har avsatts. Kommunen har beslutat att avsätta ytterligare 14 Mkr i den mån det ekonomiska 
läget medger. Därefter sker avsättning för pensionsåtaganden i den mån det ekonomiska läget 
medger. Totalt behöver kommunen använda de medel som redan har sparats inklusive framtida 
avkastning för att med säkerhet kunna åstadkomma en matchning av de pensionsutbetalningar från 
ansvarsförbindelsen som är bedömda att vålla särskilda problem.   

Figur 1 Pensionsåtagandets utveckling 
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1.3 AVSÄTTNINGSSTRATEGI

Medel som avsätts skall ”öronmärkas” för de delar av ansvarsförbindelsen som avses mötas i 
enlighet med nedanstående figur.   

Avsättningsstrategin kan dock komma att förändras. Det övergripande målet är dock att bygga upp 
en buffert som möjliggör att samtliga pensionsutbetalningar över 10,5 Mkr inklusive 
inflationsuppräkning och särskild löneskatt kan tryggas under åren 2012 – 2032 med hjälp av denna 
buffert.  

1.4 FÖRVALTNINGEN AV AVSATTA MEDEL 

Pensionsförvaltningens viktigaste uppdrag är att använda sig av den så kallade matchningsprincipen 
som sätter placeringarna i relation till de åtaganden de är avsatta att möta.  Det övergripande målet 
med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsfonden och marknadsvärdet på 
pensionsåtagandet bör följas åt, vilket innebär att de skall matchas. Matchningen lägger grunden för i 
vilka tillgångsslag (aktier, obligationer m m) medlen får placeras. Eftersom pensionsåtagandet är realt 
och har en lång återstående löptid kommer det att få till följd att en andel av pensionsfonden 
kommer att placeras i tillgångar med liknande egenskaper.  

1.4.1 Riskbegränsning 

Den övergripande risken vid förvaltningen av kommunens pensionsfond är att de förvaltade medlen 
inte skall räcka till för att uppnå förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning placeras alla medel i 
tillgångar som perfekt matchar de pensionsutbetalningar som pensionsåtagandet omfattar. Genom 
att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot den förväntade 
avkastningen ökas betydligt. När marginalen till förvaltningsmålet, samt marknadsförutsättningarna 
tillåter, kan andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs också den förväntade avkastningen utan 
att förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen däremot låg leder detta till att andelen riskfyllda 
tillgångar måste minskas så att målet aldrig äventyras. Det riskmått kommunens portfölj främst skall 

Figur 2 Avsättningsstrategi 
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mätas mot är att en given procentandel av det övergripande förvaltningsmålet alltid skall kunna 
garanteras, vilket kan karakteriseras som kommunens säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv kan justeras 
uppåt över tiden, men är initialt satt till 90%. Se nedanstående tabell för mer detaljerad information.    

Del av 
pensionsskuld 

Avsatt belopp 
Löpande 

inbetalning 
Mål Maximal risk 

Ansvarsförbindelse 36 Mkr 
4 Mkr för 2009 samt 

10 Mkr för 2010  

Kostnadstak 10,5 
Mkr /år inkl särskild 
löneskatt (från 2012) 

10 % av 
utbetalningarna 

Tabell 1-1 Pensionsmedelsförvaltningens mål 

2 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI  
Förvaltningen av pensionsmedel ska ske enligt nedanstående placeringsregler. Dessa innebär att en 
relativt stor del av pensionsfondens tillgångar kommer att placeras i en matchande förvaltning.  

2.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER 

Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är 
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De 
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den 
absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m m. De övergripande 
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att 
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av 
pensionsfonden.  

De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för 
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor 
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.  

Figur 4-1 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom de övergripande placeringsreglerna allteftersom 
marknadsvärdet på avsedd del av pensionsåtagandet respektive marknadsvärdet på pensionsportföljen förändras över 
tiden. Den kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att förvaltningsmålet aldrig riskeras. 
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3 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER 

3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG 

Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna 
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn: 

� Räntebärande värdepapper 
� Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument 
� Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 
� Likvida medel i svenska kronor 
� Alternativa tillgångar 

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att nå 
aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy. 

3.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje 
tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde.  

Tabell 2 Övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag Min Max 

1. Likvida medel 0 % 10 % 

2. Nominella räntepapper

- duration

0 % 

0 år 

30 % 

5 år 

3. Realränteobligationer

- duration

50 % 

5 år 

100 % 

20 år 

4. Aktier

 5.Varav svenska aktier 

6. Varav utländska aktier

0 % 

0 % 

0 % 

40 % 

10 % 

30 % 

7. Alternativa tillgångar 0 % 10 % 

3.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER 

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden. I vissa lägen måste andelen aktier 
vara låg för att inte förvaltningsmålet ska äventyras. Om det exempelvis finns risk för att den på 
förhand definierade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid ett givet tillfälle inte kan 
täckas, ska en förändring ske av de aktuella placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning 
av olika tillgångsslag.  

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna. 
Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera 
en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.  
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3.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER  

Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: 
� Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU 

bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens 
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den 
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. 

� Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna. 

Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen 
nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. 
Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor 
del instrumentet utgör av fonden. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig 
överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som exempel får summan av 
exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom durationsintervallet 3-7 år. Samma sak 
gäller för respektive durationskategori.  

Tabell 3 Kreditlimiter 

Emittent/värdepapper 
Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Emittent-

kategori 

Max andel 

per emittent 

Duration K. 0 - 1 år L. 1 - 3 år M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 år) 

∑ K till N ∑ L till N ∑ M till N N

A. Stater, kommuner och

landsting eller dess

motsvarighet inom Euro-

området, med rating om lägst

AAA/Aaa eller av

motsvarande stater,

kommuner, landsting

garanterat värdepapper

100% 100% 100% 100% 100% 

B. Värdepapper1 med rating om

AAA /Aaa ∑ B till E 100% 85% 70% 60% 15% (25%) 

C.  Värdepapper med rating om 

AA- /Aa3 ∑ C till E 80% 60% 40% 25% 10% (20%) 

D. Värdepapper med rating om

A- /A3 ∑ D till E 50% 30% 20% 10% 5% (15%) 

E. Värdepapper med rating om

BBB-/Baa3
E 20% 10% 5% 0% 5% (10%) 

1 Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.
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Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating 
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under 
avsnittet Definitioner. 

Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. 
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt 
Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och 
Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 

Placering i värdepapper emitterade av Salems kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. 

3.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT 

Pensionsfondens aktieplaceringar ska  ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt 
bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens 
marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av 
jämförelseindex som anges i Tabell 5. För dessa får maximalt belopp som investeras motsvara den 
andel som innehavet utgör av underliggande index. 

3.6 STRUKTURERADE PRODUKTER 

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och 
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en 
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som 
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering 
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk 
som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3. Väl diversifierade strukturerade produkter 
kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i detta policy. 
Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten.  

3.7 VALUTASÄKRING 

Räntebärande placeringar i utländsk valuta ska valutasäkras. 

3.8 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER MM 

Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning 
på fondens tillgångar ska återinvesteras. Med start 2012 får dock kommunen använda årets 
utdelningar, kuponger och övrig direktavkastning för att möta de utbetalningar som fonderingen ska 
trygga samma år.   

3.9 LIKVIDITET 

Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på 
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en 
likviditetsrisk på grund av pensionsfondens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga 
riktlinjer i denna policy.   
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3.10 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR 

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den 
totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara 
valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. 
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som 
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet 
med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om 
korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att 
tillgången ökar pensionsfondens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt 
genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt betryggande 
likviditet.  

3.11 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE LIMIT 

Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med 
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i 
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som 
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit 
underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.  

3.12 ANSVARSFULLA PLACERINGAR 

Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till och visa ansvarsfullhet i sina 
placeringar. I detta hänsynstagande bör även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning 
vägas in. Kommunen definierar ansvarstagande som avståndstagande från kriminalitet, respekt för 
seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s 
definition. Kommunen definierar vidare ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningar 
eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är vidare inte tillåtna i värdepapper 
utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller 
annat krigsmateriel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak 
producerar pornografi. 

Vid oklarheter är det Ekonomikontorets ansvar att efter utredning tydliggöra ett ställningstagande. 
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4 FÖRVALTNING AV KAPITALET 

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET 

Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående 
tabell framgår vilka uppgifter kommunen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska hanteras av 
externa förvaltare och rådgivare. 

Tabell 4 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag 

* Indexförvaltning innebär passiv förvaltning som har som huvudsyfte att följa ett underliggande marknadsindex.
Bland instrumenten återfinns aktieindexfonder, aktieindexobligationer, konvertibler mm.

4.2 UPPFÖLJNING 

Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling så att 
den  leder till att den stipulerade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid varje given 
tidpunkt kan täckas, mätt i fasta priser. Detta sker genom att kommunens pensionsåtagande ska 
värderas löpande och jämföras med aktuella uppgifter för pensionsfondens marknadsvärde inklusive 
avkastning. Aktuell data om pensionsåtagandet ska inhämtas från kommunens skuldadministratör vid 
behov, dock med beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära.  

4.2.1 Utvärdering mot index 

Det övergripande förvaltningsmålet är att minst kunna täcka avsedda pensionsutbetalningar från och 
med 2012 och alltid kunna garantera minst 90% av desamma. Pensionsfondens primära 
jämförelseindex är därför utvecklingen av den del av pensionsåtagandet som ska mötas. 
Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de olika 
marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den vikt i respektive index 
som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för utvärderingen.  

Uppgift Intern förvaltning Extern förvaltare 

Räntebärande placeringar – kort ränta 0% - 100 % 100  - 0 % 

Räntebärande placeringar – nominella 

obligationer 
0% - 100 % 100  - 0 % 

Räntebärande placeringar – realobligationer 0% - 100 % 100 – 0 % 

Aktier Sverige 
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 

Indexrelaterad och 

aktiv förvaltning 

Aktier Världen 
Endast indexrelaterad 

förvaltning* 

Indexrelaterad och 

aktiv förvaltning 

Riskbevakning och uppdatering av aktuella 

limiter 
0% 100 % 
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Tabell 5 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering 

Tillgångsslag Index 
Svenska nominella räntebärande värdepapper OMRX Bond eller motsvarande 

Svenska reala räntebärande värdepapper 
OMRX Real eller motsvarande och pensions-
åtagandet  

Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier 
MSCI World (total return i SEK) eller 
motsvarande 

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller 
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas 
till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden. 

4.2.2 Extern förvaltares behörighet 

Förvaltaren ska: 
� antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för 

förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 §  lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som 
anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.   

Vid beslut av att anlita extern förvaltare/rådgivare av hela eller delar av pensionsfondens tillgångar 
ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. 

4.2.3 Urvalskriterier för externa förvaltare 

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut. 
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.  

4.2.4 Externa förvaltarens åtaganden 

Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy. 

4.2.5 Avveckling av förvaltare och fonder 

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan 
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta 
faktorer uppskattas.  

5 RAPPORTERING 

5.1 MÅNADSRAPPORT 

Till kommunstyrelsen skall en skriftlig redogörelse lämnas avseende pensionsportföljens förvaltning. 
fyra gånger per år (i samband med beslut om budget, uppföljning per mars månad, delårsrapport per 
juli månad samt bokslut). 
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Redogörelsen ska innehålla följande: 
� Pensionsportföljens totala avkastning under månaden och under året 
� Aktuell risk i pensionsportföljen. Denna ska anges i förhållande till 

riskbegränsningen mot förvaltningsmålet, d v s i vilken utsträckning portföljen 
kommer att täcka den del av kommande pensionsutbetalningar kopplade till 
ansvarsförbindelsen som överstiger 10,5 Mkr i fast pris.  

� Procentuell fördelning på olika tillgångsslag. 
� Avkastning mot jämförelseindex. 

5.2 ÅRSRAPPORT 

Till kommunstyrelsen ska en årsrapport över pensionsfondens förvaltning lämnas. Det övergripande 
förvaltningsmålet ska uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som gjorts till 
pensionsfonden under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall, även kommunens externa 
förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning utvärderas av 
kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma punkter som delårsbokslutsrapporten. 

6 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

6.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR

� fastställa placeringspolicyn 
� fatta beslut om revidering av policyn 
� kontrollera att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2-

3a§§. 

6.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR 

� tillse att förvaltningen sker enligt reglerna i denna placeringspolicy 
� besluta om och i vilka delar av portföljen som skall förvaltas internt resp externt 
� besluta om anlitande och avveckling av extern förvaltare 
� fortlöpande följa utvecklingen av pensionsmedelsförvaltningen 
� bedöma behovet av att uppdatera policy och placeringsregler 

6.3 EKONOMIKONTORETS ANSVAR 

� initiera och svara för att förslag till uppdatering av placeringspolicyn utarbetas 
� genomföra upphandling och utvärdering av extern risk- och allokeringsansvarig och 

extern kapitalförvaltare samt föreslå val, eller i förekommande fall, avveckling av 
densamma.  

� genomföra transaktioner enligt placeringspolicyn bevaka limiter och fatta beslut om 
rebalansering  

� kontrollera att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna 
placeringspolicy 

� vara företrädare gentemot externa motparter 
� fortlöpande rapportera om portföljens exponering i relation till fastställda limiterna i 

denna placeringspolicy till kommunstyrelsen följa kommunens regler för attest och 
intern kontroll. 
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7 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 

Aktieindexobligation  Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex 
eller i kombination av ränteplacering. 

Aktieportfölj En förmögenhet som är placerad i aktier. 
Aktuell placeringslimit Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten 

tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. 
Allokering Fördelning av tillgångsslag i portföljen 
Ansvarsförbindelse Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i 

balansräkningen 
Avsättning Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen 
Benchmark Jämförelseindex 
Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande 

värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. 
Diskontera Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden. 
Diskonteringsränta Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis framtida 

åtaganden 
Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångs-

slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i 
en portfölj. 

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga 
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och 
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. 
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i 
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika 
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument. 
Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som 

förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 
Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.  
Kassaflöde Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar 
Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte 

kan infria löftet om återbetalning av lånet. 
Likvida medel Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel. 
Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument 

eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. 
Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. 
Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. 
Marknadsränta Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer 
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens 

rådande prisnivå. 
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med fastställd 

bokföringsränta. 
Matchning Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid 

samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning 
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MSCI World-index Morgan Stanleys världsindex för globala aktier 
Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 
OMRX Bond-index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella 

benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten 
OMRX REAL-index OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga 

realränteobligationer 
Option Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte 

skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss 
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger 
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen 
ifråga.  

Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. 

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en 

skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.  

Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors 
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning 
kan illustreras enligt följande:  

Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig

rating rating rating rating

AAA+ Aaa+

AAA Aaa

AA+ Aa1

AA Aa2

A-1+ AA- Aa3

A+ A1

A-1 A P-1 A2

A- A3

A-2 BBB+ P-2 Baa1

BBB Baa2

A-3 BBB- P-3 Baa3

Moody'sMoody'sMoody'sMoody'sStandard & Poor'sStandard & Poor'sStandard & Poor'sStandard & Poor's

Realobligation Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp 
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att 
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat 
realränteobligation. 

Realränta Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till 
inflationen.  

Rebalansering I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de 
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara 
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att 
återigen vara i balans med limiterna.  

Riskkontroll Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.  
Riskfri ränta Den ränta, till vilken kommunen kan sätta av medel, som inte innebär 

någon risk. 
Ränteportfölj En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. 
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SIX PRX-index SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av 
bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 

Specialistuppdrag En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad 
mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera 
tillgångsslag. 

Strukturerad produkt Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma 
strukturerade värdepapper.  

Säkerhetsgolv Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får 
falla till i relation till målet. 

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. 
Valutarisk Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att 

den egna valutan stiger / utländska valuta faller. 
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§ XX KS/2018:290 - 310

Gatukostnadspolicy för Salems kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för uttag av 
gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av faktiska 
gatukostnader. Det nya förslaget till policy för uttag av gatukostnader utgår istället från uttag 
av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för både 
fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras. De 
preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar som 
redovisas i en gatukostnadsutredning. 

Kommunen kan komma att ta en ekonomisk risk för eventuella oförutsedda merkostnader 
som kan uppkomma under genomförandet av utbyggnadsprojekten. Oförutsägbarheter i de 
preliminära gatukostnaderna och det faktiska utfallet kan minimeras med hjälp av ett bättre 
och mer gediget förarbete till varje gatukostnadsutredning. För att minska risken för 
kommunala merkostnader föreslås att ett riskpålägg läggs till den framräknade 
gatukostnaderna.

Salems kommun tar ut gatukostnader enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser i 6 
kap. vilket beskriver att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och andra 
allmänna platser eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, ska en 
del av kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området. 

När Salemstaden byggdes bekostades de allmänna gatorna inte av kommunala skattemedel 
utan exploatören tog alla kostnader. Dessa kostnader togs sedan ut via tomträttsavgälder 
och fastighetsförsäljningar av de boende i dessa kommundelar. 

Om inte gatukostnader tas ut bekostas gatorna helt av skattekollektivet. Detta innebär att de 
som redan har betalat för gator i nybyggnads- eller förändringsområden, till exempel i 
Salemstaden, skulle även behöva indirekt betala för nya gator i nya områden. Utan att höja 
kommunalskatten skulle Salems kommun ha svårt att driva projekt i förändringsområden 
som kräver mycket arbete. 

Kommunen skapar även betydande mervärde för de befintliga fastighetsägarna genom att 
anlägga gator och bedömer att det är rimligt att fastighetsägarna då medfinansierar dessa 
gator. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar policy för uttag 
av gatukostnader i Salems kommun. Ärendet behandlades även av kommunstyrelsens 
tekniska utskott på sammanträdet den 19 september 2018 och beskrivs i tjänsteskrivelse 
daterat den 16 oktober 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun att gälla 
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från och med kommunfullmäktiges beslut. 
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Kommunstyrelsen

Policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar policy för uttag av gatukostnader för Salems kommun att gälla 
från och med kommunfullmäktiges beslut.   

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för uttag av 
gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av 
faktiska gatukostnader. Det nya förslaget till policy för uttag av gatukostnader utgår istället 
från uttag av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för 
både fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras. 
De preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar 
som redovisas i en gatukostnadsutredning.

Salems kommun tar ut gatukostnader enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser i 6 
kap. vilket beskriver att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och 
andra allmänna platser eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, 
ska en del av kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området. 

När Salemstaden byggdes bekostades de allmänna gatorna inte av kommunala skattemedel 
utan exploatören tog alla kostnader. Dessa kostnader togs sedan ut via tomträttsavgälder 
och fastighetsförsäljningar av de boende i dessa kommundelar. 

Om inte gatukostnader tas ut bekostas gatorna helt av skattekollektivet. Detta innebär att 
de som redan har betalat för gator i nybyggnads- eller förändringsområden, till exempel i 
Salemstaden, skulle även behöva indirekt betala för nya gator i nya områden. Utan att höja 
kommunalskatten skulle Salems kommun ha svårt att driva projekt i förändringsområden 
som kräver mycket arbete. 

Kommunen skapar även betydande mervärde för de befintliga fastighetsägarna genom att 
anlägga gator och bedömer att det är rimligt att fastighetsägarna då medfinansierar dessa 
gator. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige antar policy för uttag 
av gatukostnader i Salems kommun. Ärendet behandlades även av kommunstyrelsens 
tekniska utskott på sammanträdet den 19 september 2018.</BeslutsText>
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 84 KS/2018:290

Förslag till ny gatukostnadspolicy

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag av 
gatukostnader i Salems kommun. Policyn innebär att Salems kommun går från att ta ut 
faktiska gatukostnader till att ta ut preliminära gatukostnader. Preliminära kostnader ger en 
bättre förutsägbarhet för både fastighetsägare och kommunen vilka gatukostnader som 
kommer att debiteras. Policyn kommer även att fungera som ett stöd för kommunens 
tjänstemän vid framtagande av kommande gatukostnadsutredningar.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14, reviderad 2018-09-19.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta “Policy för uttag av 
gatukostnader” daterad 2018-08-22. Policyn börjar gälla efter att kommunfullmäktiges 
protokoll har justerats.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sonia Khan/ Cecilia Törning 
Exploateringsingenjör/ Planarkitekt 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag till Policy för uttag av gatukostnader 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta “Policy för 
uttag av gatukostnader” daterad 2018-08-22. Policyn börjar gälla efter att 
kommunfullmäktiges protokoll har justerats.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag 
av gatukostnader i Salems kommun. Policyn innebär att Salems kommun går från att ta ut
faktiska gatukostnader till att ta ut preliminära gatukostnader. Preliminära kostnader ger 
en bättre förutsägbarhet för både fastighetsägare och kommunen vilka gatukostnader 
som kommer att debiteras. Policyn kommer även att fungera som ett stöd för 
kommunens tjänstemän vid framtagande av kommande gatukostnadsutredningar.  

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny policy för uttag 
av gatukostnader i Salems kommun. Gällande gatukostnadsprinciper utgår från uttag av 
faktiska gatukostnader. Det nya förslaget till gatukostnadspolicy utgår istället från uttag 
av preliminära kostnader. Preliminära kostnader ger en bättre förutsägbarhet för både 
fastighetsägare och kommunen om vilka gatukostnader som kommer att debiteras. De 
preliminära kostnaderna ska baseras på välgrundade utredningar och förprojekteringar 
som redovisas i en gatukostnadsutredning. Genom att använda preliminära kostnader 
kan fastighetsägarna känna en större trygghet till de belopp som redovisas i 
gatukostnadsutredningen. Gatukostnadsbeloppet ska räknas upp med SCBs 
entreprenadindex från den dag då gatukostnadsutredningen godkänns i 
kommunfullmäktige. Förslaget innebär att om de faktiska kostnaderna vid 
färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index, 
bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet 
index underskridits vid färdigställandet, ska de faktiska kostnaderna ligga till grund för 
betalningsskyldighetens omfattning. Införande av en fast kommunal gatukostnadstaxa 
har föreslagits i en statlig offentlig utredning. Stor kritik framfördes mot förslaget och 
regeringen har valt att inte gå vidare med frågan.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen kan komma att ta en ekonomisk risk för eventuella oförutsedda 
merkostnader som kan uppkomma under genomförandet av utbyggnadsprojekten. 
Risken tas idag av berörda fastighetsägare. Oförutsägbarheter i de preliminära 
gatukostnaderna och det faktiska utfallet kan minimeras med hjälp av ett bättre och mer 
gediget förarbete till varje gatukostnadsutredning. Med det menas exempelvis att mer 
djupgående förprojekteringar och geotekniska undersökningar ska göras redan i 
detaljplaneskedet, som löper parallellt med framtagandet av gatukostnadsutredningen. 
För att minska risken för kommunala merkostnader föreslås att ett riskpålägg läggs till 
den framräknade gatukostnaderna.  

Gatukostnaden föreslås indexuppräknas med SCB:s entreprenadindex, vilket innebär att 
även om gatukostnadsutredningen godkänns och planens genomförande dröjer med 
anledning av exempelvis ett överklagande, så aktualiseras gatukostnaden med hjälp av 
index.  

I fallet Heliodal har gatukostnaderna ökat med 16,5 procent från den preliminära 
kostnaden som redovisades i gatukostnadsutredningen till det faktiska utfallet (se utfall 
för berörda fastighetsägare i bild nedan). Den skattefinansierade delen har ökat med 9,9 
procent. Den nya policyn föreslås utgå från mer välgrundade beräkningar utifrån faktiska 
förhållanden, vilket innebär att osäkra omständigheter, som till exempel 
terrängförhållanden och markbeskaffenhet, i rimlig omfattning ska utredas. En 
geoteknisk undersökning och en förprojektering av gator och övrig allmän platsmark ska 
ligga till grund för bedömningen. På så sätt ges förutsättningarna att ta fram en 
preliminär kostnad som ligger närmare den slutgiltiga gatukostnaden.  

Skillnad i gatukostnader i Heliodal, från preliminärt till faktiskt utfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det finns en viss 
ekonomisk risk för kommunen att övergå till ett uttag av preliminära gatukostnader 
enligt förslaget i den nya gatukostnadspolicyn, men att risken minimeras med ett bättre 
underlag och ett riskpålägg. För berörda fastighetsägare kommer det nya förslaget att 
innebära att storleken på gatukostnaden blir tydlig redan från början. 

Policyns innehåll 

Policyn för uttag av gatukostnader innehåller bland annat en beskrivning av 

- kommunens lagstöd i PBL för att ta ut gatukostnader
- gatukostnadsutredningens innehåll och samråd med berörda fastighetsägare
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- vilka som ingår i ett fördelningsområde
- det kostnadsunderlag som ska ligga till grund för gatukostnadsutredningen
- andelstal vid fördelning mellan olika typer av byggrätter
- uppräkning av kostnader enligt SCB:s entreprenadindex
- betalningsvillkor

Christina Lood 
Miljö-och samhällsbyggnadschef 

Sofia Granström 
Tf plan- och exploateringschef 

Bilagor 

“Policy för uttag av gatukostnader” daterad 2018-08-22 

Delges 

Kommunstyrelsen 



Policy för uttag av 
gatukostnader 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx 
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2018-08-22 

1. Tillämpningsområde

Riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela

Salems kommun och för samtliga pågående och framtida projekt där uttag av

gatukostnadsersättning är aktuellt och inte regleras i exploaterings- eller

marköverlåtelseavtal.

2. Allmänt

I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 § ska kommunen vara huvudman för

allmänna platser såvida det inte finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med

allmän plats avses gata, park, torg eller annat område som enligt detaljplan är avsett för

ett gemensamt behov.

När kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och andra allmänna platser 

eller förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, ska en del av 

kostnaderna fördelas på fastighetsägarna inom området i enlighet med Plan- och 

bygglagens bestämmelser i 6 kap. Med förändringsområde menas här ett större område 

som är föremål för detaljplaneläggning för kompletteringsbebyggelse, med behov av 

exempelvis  utbyggnad av vatten och avlopp, gator, gång- och cykelstråk, 

kollektivtrafikförbindelser med mera.  

Kommunen skiljer på kostnader för gator och vatten och avlopp. Detta dokument reglerar 

endast kostnader för gator. Kostnader för vatten och avlopp regleras separat i 

kommunens VA-taxa.  

3. Utredning och samråd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med punkt 1 utreda om särskilda

skäl föreligger för annat huvudmannaskap än kommunalt för hela eller delar av ett

förtätningsområde. Kommunen tar fram en gatukostnadsutredning parallellt med

framtagande av detaljplanen för området. Avgränsningen av det område som ska

omfattas av fördelning av kostnader på fastighetsägare ska redovisas på en karta som

visar nuvarande och föreslagen framtida fastighetsindelning.

När kommunen är huvudman och kostnaderna ska fördelas inom ett förändringsområde 

ingår det i förvaltningens uppdrag att lämna förslag till kostnadsfördelning mellan berörda 

fastighetsägare.  

Vid uttag av gatukostnadsersättning är dialogen med fastighetsägare central i arbetet.  

Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen som tar beslut om samråd med 

berörda fastighetsägare om förslag till gatukostnadsuttag. Alla kostnadsberäkningar är i 

detta skede preliminära.  

2 
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Samrådstiden ska vara minst under tre veckor. Efter samrådet ska resultatet redovisas i en 

samrådsredogörelse och vid behov i ett förslag till revidering av gatukostnadsutredningen. 

Även kostnadsberäkningarna i en reviderad utredning är preliminära. 

Av utredningen ska framgå beräknad årskostnad för drift och underhåll av gator för 

Salems kommun och övrig allmän platsmark. Årskostnaden behöver tas med i berörda 

kommunala verksamheters kommande budget. 

4. Fördelningsområde

Fördelningsområdet anger vilka fastigheter som ska dela på kostnaderna för gatuarbeten

och arbeten med andra allmänna platser och anordningar. Ett fördelningsområde

omfattar de fastigheter som berörs och har nytta av anläggningsåtgärder för gator och

övrig allmän platsmark. Vanligtvis sammanfaller fördelningsområdet för gatukostnader

med området som detaljplanen omfattar, men kan även omfatta flera eller delar av

detaljplaneområden.

5. Kostnadsunderlag

Inför samråd ska en preliminär kostnadskalkyl redovisas. Kostnadskalkylen ska bygga på

välgrundade beräkningar utifrån faktiska förhållanden, vilket innebär att osäkra

omständigheter, som till exempel terrängförhållanden och markbeskaffenhet, i rimlig

omfattning ska utredas. I den preliminära kostnadskalkylen ingår ett riskpålägg. En

geoteknisk undersökning och en förprojektering av gator och övrig allmän platsmark ska

ligga till grund för bedömningen.

Fastighetsägare ska bära de kostnader som uppstår för att ett område ska uppfylla lägsta 

godtagbara krav utifrån detaljplanens syfte. Bedömning görs utifrån områdets behov och 

ändamål. Området ska kunna fungera vad avser bland annat framkomlighet, bärighet, 

trafiksäkerhet, tillgänglighet samt boendemiljö, lekmiljö och parkstandard. 

Kostnader som uppstår för att genomföra detaljplanen i form av ersättning till 

fastighetsägare för markinlösen eller släntintrång, ingår i gatukostnadsunderlaget. I 

kostnadsunderlaget får ingå kostnader för anläggande av gator, torg, parker, naturmark, 

lekplatser och kompletterande åtgärder som bland annat gång- och cykelvägar, 

gångtunnlar, belysning, vägmärken, hastighetsdämpande åtgärder, slänter, vägrenar, 

stödmurar, rännsten, rännstensbrunnar och diken. Underhållskostnader för befintliga 

anläggningar får inte ingå. 

De avgifter som påförs ägare till fastigheter inom fördelningsområdet får maximalt täcka 

kommunens kostnader för 

- byggande och standardförbättring,

- förvärv av mark för anläggningar,
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- administration och räntor.

6. Kostnadsfördelning

Kostnadsunderlaget ska enligt Plan och bygglagens 6 kap 24 § fördelas mellan

fastighetsägarna efter skälig och rättvis grund. Kommunen tillämpar huvudsakligen

följande generella fördelningsgrund:

Kategori Andelstal

Befintligt friliggande småhus med 

utfart mot kommunal gata

0,5 

Befintligt friliggande småhus med 

utfart mot gemensamhetsanläggning

0,4 

Nytillkommande byggrätt för 

friliggande småhus med utfart mot 

kommunal gata

1,0

Nytillkommande byggrätt för 

friliggande småhus med utfart mot 

gemensamhetsanläggning

0,8 

Övriga: Efter utredning 

Gatukostnaden följer fastigheten och ställs till den som är lagfaren ägare. Om fastigheten 

säljs följer gatukostnaden med lagfarten.  

7. Fördelning mellan skattekollektivet och fördelningsområdet

Kostnaderna ska som utgångspunkt fördelas områdesvis. Fördelningen på berörda

fastigheter ska vara skälig och rättvis. Vid områdesvis fördelning beslutar kommunen om

avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen (fördelningsområde),

vilka kostnader som ska fördelas (kostnadsunderlag) och grunderna för fördelningen

(fördelningsgrund).

I varje gatukostnadsutredning ska kostnadsfördelningen mellan skattekollektivet 

(kommunen) och fördelningsområdet vägas. Nyttan för allmänheten såsom 

genomfartstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykelstråk ska vägas för varje åtgärd och 

fördelas mellan skattekollektivet och fördelningsområdet.  
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8. Beslut om godkännande av gatukostnadsutredning

Efter att gatukostnadsutredningen ställts ut för granskning och eventuellt inkomna

yttranden har gåtts igenom ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av

utredningen.

9. Uppräkning och tider

Den av kommunfullmäktige godkända gatukostnadsutredningen innehåller en preliminär

uppgift om det belopp varje fastighetsägare ska betala till kommunen. Beloppet ska

räknas upp med förändring av SCB:s entreprenadindex. Uppräkningen ska avse tiden från

kommunstyrelsens godkännande av gatukostnadsutredningen fram till färdigställande av

anläggningen. Med färdigställande avses tidpunkten för slutbesiktning. Om de faktiska

kostnaderna vid färdigställandet överskrider de beräknade kostnaderna uppräknade med

angivet index, bär kommunen merkostnaden. Om de beräknade kostnaderna uppräknade

med angivet index underskridits vid färdigställandet, ska de faktiska kostnaderna ligga till

grund för betalningsskyldighetens omfattning.

10. Betalning av gatukostnadsersättning

När anläggningarna är utbyggda och kan användas på avsett sätt, inträder

fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnadsersättning. Betalning ska ske när

kommunen begär det.

Betalningsvillkor 

När kommunen begär att fastighetsägaren ska betala gatukostnadsersättning anges en 

betalningstid. Fastighetsägare som omfattas av ett och samma projekt får i regel samma 

betalningstid. Betalningstiden kan variera från ett projekt till ett annat om det är 

motiverat. Om betalningen inte sker senast på angiven förfallodag, utgår ränta på förfallet 

belopp enligt lag.  

Om en fastighetsägare anser sig ha svårighet att betala gatukostnadsersättning, ska 

kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastigheten med hänsyn 

till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter. Anstånd med 

betalningen kan ges på upp till tio år inklusive ränta. Ränta ska utgå på obetalt belopp från 

den dagen när den första inbetalningen ska ske. Om betalningsvillkoren efter anståndet 

löpt ut är betungande kan kommunen utreda om anståndet kan förlängas.  

Ett beslut om anstånd upphör att gälla om: 

● bygglov beviljas

● fastigheten eller del av den överlåts (om inget annat avtalats)

● fastigheten avstyckas eller fastighetsreglering sker på sätt som kan jämställas med

avstyckning
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:257 - 313

Ändring i renhållningstaxa 2019 från SRV Återvinning AB

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse den 23 maj 2018 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer en ny renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2019.

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2019 som innehåller en generell höjning 
av taxan med 2,2 % enligt index, samt ett antal mindre justeringar.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018, § 94 och 
finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 
enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 
2019.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag till ändring i renhållningstaxa 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad
2018-09-25.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2019.

Sammanfattning 
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2019. Förslaget innehåller ett 
förslag till en generell höjning av taxan med 2,2 % enligt index, samt innehåller ett antal 
mindre justeringar. 

Bakgrund 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2018-05-23 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 

med 1 januari 2019. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan 

beslutas så snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda 

kommuninvånare i god tid innan den börjar gälla. 

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 2,2 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan.  

Övriga förändringar i taxan är: 
- Sänkning av hämtningsavgiften med 200 kr för tjänsten Sorterahemma för att

ytterligare stimulera hushållen att välja tjänsten. Utvecklingen av tjänsten har
varit positiv och överträffade SRVs årsmål för 2017.

- Förstärkt incitament att sortera ut matavfallet. Trots att hushållen i allt större
utsträckning har valt abonnemang med matavfallssortering ökar inte de
insamlade volymerna i samma utsträckning. Då taxan för abonnemang Osorterat
inte höjs föreslår SRV att komplettera möjligheten för ägarkommunen att ställa
om abonnemanget med en felsorteringsavgift på 500 kr inkl moms, efter
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personlig kontakt och dialog förts med kund utan att avfallssorteringen 
förbättrats. Förslag på skrivning i taxa 2019 beskrivs i bilaga 2. 

- Tydligare regler för att möta nya boendeformer. Taxan för
gemensamhetsanläggningar baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt
på 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Premisserna är dock något oklara och
för att förtydliga föreslår SRV att följande text adderas:

“En gemensamhetsanläggning erbjuds, där det är praktiskt möjligt, och där minst 
fyra hushåll använder samma sorteringslösning och uppställningsplats. 
Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens 
avgöras av SRV i samråd med kund”. 

- Tydligare slamtjänster samt extra tjänster vid tömning av fettavskiljare. I taxan
2019 tydliggör SRV tjänsten Akuttömning där tömning inom 24 timmar utlovas.
SRV föreslår även förtydligande av tilläggstjänster för Restauranger och storkök
med fettavskiljare.

- Ny taxekonstruktion för bottentömmande behållare då bottentömmande
behållare inte finns i SRVs eget sortiment samt att dessa kräver en större insats
från kunden, och därför ägs av kunden själv. För att möta upp utvecklingen av
bottentömmande behållare byggs taxekonstruktionen om där taxan inte
specificerar varje befintlig volym utan anger en besöksavgift samt en rörlig avgift
för tömning baserad på behållarens volym. Genom att sätta samma pris från 3,9
kbm till 5,0 kbm för Abonnemang Osorterat blir lösningen neutral för befintliga
kunden.

- I taxa 2018 justerades priset för Abonnemang Osorterat vid enbostadshus för att
öka incitamentet till sortering. Motsvarande incitament skapas i taxa 2019 för
kunder tillhörande en gemensamhetsanläggning genom att deras pris höjs i
motsvarande grad. Effekten är en intäktshöjning med 400 tKr.

- Övergångstaxan avseende matavfallsstortering för flerbostadshus har tagits bort
då många är klara med sin process och har valt sorteringsalternativ, eller är i
dialog med SRV. Övergångstaxan för enbostadshus samt
gemensamhetsanläggningar är kvar även under 2019 trots att alla hushåll har
fått erbjudandet. Bakgrunden är att ge de föreningar som har svårt att hitta plats 
för uppställning utökad tid.

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser, se 
bilaga 2. 
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1. Förslag till förändringar av Taxan 2019
2. Förslag till förändringar av Taxan 2019, jämförelse med 2018
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Styrelsen för SRV återvinning AB har 2018-05-23 beslutat att till er överlämna sitt förslag till
renhållningstaxa för 2019. Styrelsen hemställer hos kommunfullmäktige i respektive ägar
kommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag till renhållnings taxa för år 2019. 

SRV skulle sätta stort värde på att taxan fastställs så tidigt som möjligt under hösten 2018. 
Det är en fördel om bolagets kunder i god tid före årsskiftet kan informeras om vad som 
kommer att gälla under 2019. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2016:30 - 214

Program till detaljplan och planuppdrag för Rönninge 
Kungsgård

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2016 §35 att sända program till detaljplan för 
Rönninge Kungsgård på samråd och remiss. Syftet med det kommande planarbetet för 
Rönninge Kungsgård är att möjliggöra för en förtätning av området med nya villatomter och 
flerbostadsvillor. Till detta hör utbyggnaden av gator, gång - och cykelvägar samt vatten och 
avloppsledningar. Programmet innehåller även en strandpromenad längs Flatensjöns strand. 
Planprogrammet för Rönninge Kungsgård daterat den 30 mars 2016 var på samråd mellan 
den 3 maj och 17 juni 2016.

Totalt inkom 43 skriftliga yttranden under samrådstiden. Yttrandena har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse daterad den 25 oktober 2016 (reviderat den 5 
december 2016). Plan- och exploateringsenheten bedömer, med bakgrund av Program till 
detaljplan för Rönninge Kungsgård och tillhörande samrådsredogörelse, att två detaljplaner 
enligt figur 2 på sida fem i planprogrammet, nu kan upprättas.

Ett planeringsavtal, med syfte att reglera förutsättningarna för upprättandet av detaljplanen, 
har tagits fram mellan kommunen och fastighetsägaren till Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och 
1:119. Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen samt fastighetsägaren 
till Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och 1:119 i ett senare skede och antas i samband med 
detaljplanens antagande.

Två gatukostnadsutredningar föreslås upprättas. Ett för Rönninge Kungsgårdsområdet och 
ett för Björknäs.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 11 november 2018

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse till
detaljplan för Rönninge Kungsgård.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta
detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och
inkomna synpunkter som grund.

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal undertecknat 2018-09-21
mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och
1:119.

4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att upprätta två gatukostnadsutredningar, en för Rönninge Kungsgårdsområdet och
en för Björknäs.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Törning, planarkitekt 
Johanna Henningsson, planarkitekt 
Sonia Khan, exploateringsingenjör Kommunstyrelsen 

Program till detaljplan och planuppdrag för Rönninge 
Kungsgård 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse till
detaljplan för Rönninge Kungsgård.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta
detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och
inkomna synpunkter som grund.

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal undertecknat
2018-09-21 mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Rönninge 1:133, 1:9,
1:134 och 1:119.

4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta två gatukostnadsutredningar, en för 
Rönninge Kungsgårdsområdet och en för Björknäs.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 §35 att sända program till detaljplan för 
Rönninge Kungsgård på samråd och remiss. Syftet med det kommande planarbetet för 
Rönninge Kungsgård är att möjliggöra för en förtätning av området med nya villatomter 
och flerbostadsvillor. Till detta hör utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar samt 
vatten och avloppsledningar. Programmet innehåller även en strandpromenad längs 
Flatensjöns strand. Planprogrammet för Rönninge Kungsgård daterat 2016-03-30 var på 
samråd mellan den tredje maj och 17:e juni 2016.  

Totalt inkom 43 skriftliga yttranden under samrådstiden. Yttrandena har sammanställts 
och kommenterats i en samrådsredogörelse daterad 2016-10-25 (rev 2016-12-05).  

Plan- och exploateringsenheten bedömer, med bakgrund av Program till detaljplan för 
Rönninge Kungsgård och tillhörande samrådsredogörelse, att två detaljplaner enligt figur 
2 på sida fem i planprogrammet, nu kan upprättas. 

Ett planeringsavtal, med syfte att reglera förutsättningarna för upprättandet av 
detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och fastighetsägaren till Rönninge 1:133, 
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1:9, 1:134 och 1:119. Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen 
samt fastighetsägaren till Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och 1:119  i ett senare skede och 
antas i samband med detaljplanens antagande.  

Två gatukostnadsutredningar föreslås upprättas. Ett för Rönninge Kungsgårdsområdet 
och ett för Björknäs. 
 
Ärendet 

År 2002 färdigställdes en förstudie för Rönninge Kungsgårdsområdet. Planarbetet drevs 
då inte vidare, bland annat på grund av för höga investeringskostnader i vägnätet. En 
uppdatering av förstudien gjordes 2013, med förändringar av vägbredder och dragning 
av gång- och cykelvägar, samt en strandpromenad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 §35 att sända program till detaljplan för 
Rönninge Kungsgård på samråd och remiss. Planprogrammet för Rönninge Kungsgård 
daterat 2016-03-30 var på samråd mellan den tredje maj och 17:e juni 2016 och ett 
samrådsmöte hölls 2016-05-16 där totalt 47 personer deltog. Totalt inkom 43 skriftliga 
yttranden under samrådstiden, varav 14 från remissinstanser, 24 från fastighetsägare 
inom programområdet samt 5 yttranden från fastighetsägare utanför programområdet. 
 
Plan- och exploateringsenheten har upprättat en samrådsredogörelse, daterad 
2016-10-25 (rev 2016-12-05), där skriftliga yttranden från programsamrådet redovisas 
och kommenteras. Synpunkterna på programmet kommer att vara ett underlag till det 
kommande detaljplanearbetet. 
 
Efter att planprogrammet varit ute på samråd har planprogrammet uppdaterats. En 
naturvärdesinventering och kulturinventering har tagits fram för hela området. Utöver 
detta gjordes en markundersökning för att undersöka föroreningar på 
industrifastigheten Rönninge 1:531. Enligt det uppdaterade planprogrammet föreslås 
programområdet delas in i två detaljplaner, ett för Rönninge Kungsgårdsområdet och ett 
för Björknäs. Detaljplanerna kommer att upprättas parallellt. Totalt bedöms ett femtiotal 
hushåll vara lämplig bebyggelsegrad i området. Byggnadsformer bör variera mellan 
friliggande enbostadshus, parhus och mindre flerbostadshus i form av flerfamiljsvillor. 

Två gatukostnadsutredningar föreslås upprättas. Ett för Rönninge Kungsgårdsområdet 
och ett för Björknäs. 

Planeringsavtal och avtalsfrågor 

Ett planeringsavtal har tagits fram med fastighetsägaren till fastigheterna Rönninge 
1:133, 1:9, 1:134 och 1:119. Syftet med planeringsavtalet är att reglera förutsättningarna 
för upprättandet av detaljplanen för ovanstående fastigheter.  Avtalet har upprättats för 
att parterna, kommunen och fastighetsägaren, ska bli införstådda i sina respektive 
åtaganden avseende kommunens detaljplanearbete. 

Planeringsavtalet reglerar bland annat vilka kostnader som uppkommer i samband med 
detaljplanearbete samt kostnader vid avbrytande av planarbetet. I avtalet framkommer 
det att gatukostnader som tillkommer kommer att regleras i ett exploateringsavtal. 
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Exploateringsavtalet kommer att upprättas mellan kommunen samt fastighetsägaren till 
Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och 1:119  i ett senare skede och antas i samband med 
detaljplanens antagande.  

Det industriområde som ingår i Rönninge Kungsgårdsområdet kan komma att lösas in av 
kommunen. Tanken är att nuvarande verksamhet eventuellt skulle kunna ersättas med 
bostäder. Denna fråga kommer att hanteras parallellt med detaljplanerna för Rönninge 
Kungsgårdsområdet och beslut kan senare fattas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekter Cecilia Törning och Johanna Henningsson, 
exploateringsingenjör Sonia Khan och t.f. plan- och exploateringschef Sofia Granström. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Sofia Granström 
T.f. Plan- och exploateringschef

Bilagor 

Bilaga 1. Planprogram till detaljplan för Rönninge Kungsgård, upprättat i mars 2016, uppdaterat i 
augusti 2018.  

Bilaga 2. Illustration till program, markanvändning 

Bilaga 3. Programsamrådsredogörelse, upprättad i oktober 2016 

Bilaga 4. Planeringsavtal med ägaren till fastigheterna Rönninge 1:133, 1:9, 1:134 och 1:119 

Bilaga 5. Naturvärdesinventering 

Bilaga 6. Kulturhistorisk bebyggelseinventering 

Bilaga 7. Markteknisk undersökning, Rönninge 1:531 

Bilaga 8. Miljöteknisk undersökning, Rönninge 1:531 
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Syfte och huvuddrag
Sy  et med det kommande detaljplanarbetet för 
Rönninge Kungsgård med omgivning är a   möjliggöra 
för en förtätning av området med småhusbebyggelse 
och mindre fl erbostadshus, så kallade fl erfamiljsvillor. 
Viss förtätning är troligen möjlig även inom befi ntliga 
bebyggelseområden söder om kungsgårdsområdet.

Till de  a hör utbyggnaden av gator med gång- 
respek  ve gång- och cykelbanor samt va  en- och 
avloppsledningar. Förslaget innehåller även en 
strandpromenad längs Flatensjöns strand samt en 
gång- och cykelväg längs med U  ringevägen och 
Rönninge gårds väg. Det våtmarksområde i områdets 
västra del som  digare utgjorde lillsjön avses bevaras 
och utgöra allmän plats-mark, delar av våtmarken kan 
komma a   utgöra anläggning för dagva  enhantering. 

Programområdet
Området gränsar i öster mot Rudolfshovsparken, 
Dånviksvägen och sjön Flaten, i söder mot Gustavslund, 
i väster mot Fruängsvägen och Gråstenaområdet samt 
i norr mot bebyggelsen vid Herrängsvägen. Områdets 
areal uppgår  ll cirka 42 hektar. Cirka 35 bebyggda 
samt e    otal obebyggda fas  gheter berörs. Stor del 
av planområde består av våtmarksområde (  digare 
lillsjön) cirka 7,5 ha samt va  enområde (del av fl aten) 
cirka 11 hektar.

Programhandlingar
- Samrådsredogörelse, daterad 2016-12-05
- Underlag, Naturvärdesinventering, ADOXA Naturvård,
sommaren 2016
- Underlag, Kulturhistorisk bebyggelseinventering,
Stockholms läns museum, daterad 2017-08-02

Fig.1, Översikt med markerad gräns för planprogram.
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Process och tidplan
E   förslag  ll planprogram har  digare varit utställt 
på samråd under perioden maj-juni 2016. I maj 2016 
hölls e   samrådsmöte i Stora murgrönan vid Salems 
bibliotek. Inlämnade synpunkter och kommunens 
kommentarer fi nns sammanställda i en separat 
samrådsredogörelse.

Under 2017 har diskussioner förts med de  lltänkta 
exploatörerna/fas  ghetsägarna inom området 
med avseende a   klargöra förväntningar och 
informera om avtalsupprä  ande inför kommande 
detaljplaneringsfas. Planprogrammet har däre  er 
reviderats och föreslås nu godkännas. Uppska  ad  d 
för beslut är november 2018.

När planprogrammet är godkänt kommer de  a 
ligga som grund för kommande detaljplanearbete. 
Processen för a   producera en detaljplan är 
fastlagd i plan- och bygglagen, läs mer om denna 
på Boverkets hemsida: www.boverket.se. Under 
detaljplaneprocessen kommer  llfällen fi nnas för 
berörda invånare och verksamma a   återigen lämna 
synpunkter på förslaget.

Preliminär  dplan för kommande detaljplane-
arbeten:
Programområdet föreslås delas i minst två etapper 
(I och II), eventuellt kan område I komma a   delas 
(område Ib och Ic) beroende på vad nödvändiga 
utredningar/analyser resulterar i med hänsyn  ll 
exempelvis strandskydd och föroreningar. Område I 
bedöms påbörjas vintern 2018-2019 och område II 
våren 2020.

Tidigare 
ställningstaganden
Översiktsplan
Salems kommuns nu gällande översiktsplan ÖP2030 
antogs sommaren 2018. I denna anges Rönninge 
kungsgård som förändringsområde med avsikt a   
förtätas med permanentbostäder. Minsta tomtstorlek 
vid avstyckning anges  ll 1200 kvadratmeter. 

Gällande detaljplaner
Den största delen av programområdet är inte 
planlagt. E   fåtal fas  gheter, Rönninge 1:67 och 
1:572,  llhör detaljplan 81-50 som behandlar 
va  en- och avloppsverksamhet och uppförande av 
e   enbostadshus. Fas  gheterna Rönninge 2:1 och 
2:2 ingår i detaljplan 81-57 som möjliggjorde för a   
befi ntligt vårdhem fi ck komple  era bebyggelsen.

Behovsbedömning
En behovsbedömning av miljöbedömning har gjorts. 
Förvaltningens bedömning är a   programförslaget 
inte ger upphov  ll en sådan påverkan på miljön a   en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.

Riksintressen och strandskydd
Programområdet omfa  as inte av riksintressen. 
Strandskydd gäller 100 m från Flatensjöns strand både 
på land och i va  net.

Bakgrund
1989 fa  ade kommunstyrelsen beslut a   ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag a   upprä  a en detaljplan 
över Rönninge Kungsgårdsområdet. Planuppdraget 
vidarebefordrades 1999  ll bygg- och miljökontoret 
och e  er y  erligare e   beslut från kommunstyrelsen 
e   år senare gavs uppdraget a   göra en förstudie av 
området  ll Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Fig.2, Föreslagen etappindelning framtida detaljplaner.



Dnr: PEX/2017:12

2018-08-23

5 (14)

ANTAGANDEHANDLING

Förstudien beställdes av Scandiaconsult AB, 
nuvarande Ramböll, och färdigställdes i januari 2002. 
Planarbetet drevs då, bland annat på grund av för 
höga investeringskostnader i det befi ntliga vägnätet, 
inte vidare. En uppdatering av förstudien gjordes med 
förändringar av vägbredder och dragning av gång- och 
cykelvägar samt en strandpromenad. Den 28 januari 
2014 hölls e   informa  onsmöte med presenta  on av 
den uppdaterade förstudien.

Områdets 
förutsättningar
Bebyggelse
Bebyggelsen kring Rönninge kungsgård består  ll 
största delen av villor, många från sekelski  et. 
Området är rela  vt lågexploaterat vilket ger goda 
förutsä  ningar för a   stycka av befi ntliga villatomter 
för a   ge plats för ny bebyggelse. Området har go   
om naturmark och ligger beläget vid sjön Flaten. 
I området ligger även Rönninge kungsgård med 
konferensanläggning, en industritomt och kommunens 
upplag.

Service
I anslutning  ll programområdet fi nns Nytorpskolan, 
F-9, idro  splatsen Nytorpshallen och Salemsvallens
bollplan. I övrigt hänvisas boende i området  ll
Rönninge centrum med knutpunkt för kollek  vtrafi k,
livsmedelsbu  k och café.

Natur och kultur
Enligt kommunens översiktsplan ingår Rönninge 
kungsgård och Rönninge gårds väg i de 13 
närmiljöområden som särskilt ingående belyser 
vik  ga delar av kommunens historia. Till gården hör 
fl era äldre byggnader och ängs- och odlingsmarker av 
kulturhistoriskt värde. Området ligger vackert beläget 
vid sjön Flaten och rymmer go   om naturmarker och 
strövområden. Inom fas  gheten Rönninge 1:119 fi nns 
även två biotopskyddade ekar. Inom programområdet 
väster om Rönninge gårds väg, fi nns den  digare sjön 
Lillsjön som idag är en våtmark.
Sjön Flaten har idag en ogynnsam ekologisk status 
vilket medför a    llförande av mer näringsämnen  ll 
sjön måste undvikas, en god dagva  enhantering av 
såväl befi ntlig som  llkommande bebyggelse krävs. 

Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering är genomförd och visar a   
det fi nns betydande naturvärden inom området. Vissa 
delar värderas som klass 2, högt naturvärde, på en 
femgradig skala där klass 1 är högst och fem lägst.
De områden som värderas högst är våtmarksområdet 
kring  digare Lillsjön, ädellövskog nord-nordost om 
Rönninge Kungsgård samt strandområdet mot Flaten. 
Det är vik  gt a   dessa värden beaktas på e   bra sä   
vid kommande detaljplanering.

Bebyggelseinventering

För a   säkerställa skydd och bevarande av 
kulturhistoriskt intressanta byggnader har en 
bebyggelseinventering genomförts där befi ntlig 

Fig.3, Rönninge Kungsgård, vy från söder.

Fig.4, Översikt med markerat (blått raster) våtmarksområde.
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bebyggelse bedömts och förslag på planbestämmelser 
presenterats. E    otal fas  gheter har bebyggelse som 
anses kulturhistoriskt värdefull. Bebyggelsen är vik  g 
a   beakta vid kommande detaljplanering. Beakta 
även a   skyddsbestämmelser kan vara grundande för 
skadestånd om det påverkar befi ntlig användning.

Geotekniska förhållanden
Programområdet består  ll största del av lerjord. 
Marken längs med Dånviksvägen består av berg eller 
morän och Lillsjön utgörs av gy  ja. Vidare geotekniska 
undersökningar kommer a   krävas.

En markteknisk undersökningsrapport för fas  gheten 
Rönninge 1:531 har tagits fram. På grund av problem 
med a   sondera genom fyllnadsmassorna är dock 
rapporten ofullständig vilket gör a   y  erligare 
utredningar behövs för a   säkerställa markens 
lämplighet för y  erligare bebyggelse. 

Förorenad mark och radon

Föroreningar

Inom programområdet fi nns två poteniellt förorenade 
områden. Inom fas  gheten Rönninge 1:531, har olika 
verksamheter, som skulle kunna innebära risk för 
förorenad mark, bedrivits. Fas  gheten Rönninge 1:301 
består av e   kommunalt upplag/deponi. 

En miljöteknisk undersökning har genomförts för 
fas  gheten Rönninge 1:531. Utredningen visar a   
det  digare bedrivits  digare verksamheter, såsom 
verkstad och plas  abrik, på platsen. Vissa föroreningar, 
som förmodligen härrör  ll  digare verksamhet, 
har påträff ats. Undersökningen anger a   åtgärder 
måste vidtas vid eventuell exploatering för bostäder. 
Utredaren föreslår även saneringsåtgärder för rening 
av grundva  en.

Övriga delområden är ej utredda men bedöms ej vara 
av betydande risk för föroreningar. 

Markradon

Området ligger inte inom någon iden  fi erad riskzon 
för markradon. Komple  erande analyser bör dock 
med fördel göras i samband med geotekniska 
undersökningar.

Övriga risker
Västra stambanan passerar strax söder om Björknäs. 
Det ger upphov  ll buller som påverkar de närmast 
belägna fas  gheterna. Buller från biltrafi ken på 
vägarna kan också komma a   påverka omgivningen. 
Vissa godståg kan transportera farligt gods vilket även 
de  a kan innebära en olycksrisk.

Tekniska anläggningar
Huvudledning för  ärrvärme löper söder om 
järnvägen, beroende av exploateringens art kan 
anslutning vara möjlig men troligen är etableringen ej 
av denna art.

Trafi k och kollek  vtrafi k
I Rönninge centrum, söder om programområdet, 
fi nns kommunens pendeltågssta  on med kvarts- eller 
halv  mmestrafi k. Strax norr om programområdet går 
busslinje 725 mellan Nytorp (via Rönninge och Salems 
centrum)  ll Tumba.

Fig.5, Klassificering av inventerade byggnader från 
bebyggelseinventering, Stockholms länsmuseum, 2017.
”Röd = omistlig, Gul = Kulturhistoriskt värdefull, 
Grön = Kulturhistoriskt intressant, Blå = ej klassad”
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Fig.6, Föreslagna utbyggnadsprinciper. Läs förtydliganden av områden kommande sida.

möjligt nordöst om Rönninge kungsgård (område 1) 
samt längs Flatenvägen (områden 7). Beroende av 
vad komple  erande utredningar visar är även den 
befi ntliga verksamhetsmarken i planområdets västra 
del (område 6) möjlig a   exploatera för bostäder. I 
 digare översiktsplan ÖP2006 har en fas  ghetsstorlek 

på 1500-2000 kvadratmeter anse  s acceptabelt 
vid Rönninge kungsgård, i nya ÖP2030 har dock 
1200 kvadratmeter anse  s som lämpligt riktvärde 
med hänsyn  ll rådande förutsä  ningar. För dessa 
förtätningsprojekt bör friliggande enbostadshus vara 
det främsta byggnadsalterna  vet. Omkring 20-30 
hushåll bedöms kunna möjliggöras i områden 6 och 7.

Sammantaget bedöms lämplig bostads  llväxt i 
området därför innebära ca 70-80 hushåll.
Se separat kartbilaga med föreslagen markanvändning.

Utbyggnadsförslag
Bebyggelse
Programförslaget föreslår a   områden väst och 
söder om Rönninge kungsgård prövas för ny 
bostadsbebyggelse (område 2 och 3 i fi g 6). Totalt 
bedöms upp  ll e   fem  otal hushåll vara en lämplig 
bebyggelsegrad i området. Byggnadsformerna bör 
variera mellan friliggande enbostadshus, parhus 
och mindre fl erbostadshus i form av fl erfamiljsvillor. 
Stor hänsyn och anpassning bör ske mot befi ntlig 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och iden  fi erade 
naturvärden.

Utöver de utpekade exploateringsområdena bedöms 
förtätning och komple  eringsbebyggelse vara 
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Område 1, Rönninge Kungsgård

Gårdsmiljön in  ll befi ntligt huvudbyggnad och 
 llhörande fl yglar bör i hög grad bevaras. De 

befi ntliga öppna entréytorna lämnas obebyggda. 
Nuvarande ägare har framfört behov av a   uppföra 
nya ekonomibyggnader för verksamhetens ny  jande. 
Vissa komple  eringar med uthus bör vara acceptabelt, 
men vik  gt a   dessa underordnar sig den befi ntliga 
gårdsmiljön och strukturen, med fördel inhämtas 
råd rån kulturhistoriskt kunnig arkitekt. Nordost om 
gårdsmiljön kan e   mindre antal bostadhus prövas i 
detaljplan. Det är dock av vikt a   etableringen beaktar 
iden  fi erade naturvärden som fi nns på platsen, 
främst äldre ekar. Byggnadsvolymerna bör därav 
regleras och styras i detalj. Gestaltande bestämmelser 
införs för a   få en god anpassning mot bebyggelsen 
vid kungsgården. Gemensam infart an ske via 
kungsgården. 

Område 2

Småhusbebyggelse i form av gruppbebyggda 
enbostadshus, parhus eller kedjehus. 
Terränganpassade byggnadsplaceringar bör 
e  ersträvas. Hänsyn  ll befi ntlig radhusbebyggelse 
i norr vad gäller skuggpåverkan och insyn. Antalet 
bostäder bör lämpligen uppgå  ll cirka 10-18 enheter. 

Markanvändningen kring befi ntlig bebyggelse med 
höga kulturhistoriska värden på fas  gheten Rönninge 
1:10 bör lämnas oförändrad och hänsyn måste visas 
mot bebyggelsen vid planering av kringliggande 
områden.

I anslutning mot våtmarksområde västerut föreslås 
gångvägar som  llgängliggör naturmiljöerna. Infart 
kan anordnas via gemensam kvartersgata ner mot 
Rönninge gårds väg.     

Område 3 

En varierande bebyggelse med mindre fl erbostadshus 
i form av fl erfamiljsvillor (förslagsvis 3-4 lägenheter 
per hus), parhus samt friliggande villor. Den tyngre 
bebyggelsen placeras mot Rönninge gårds väg 
och friliggande enbostadshus österut ner mot 
strandområdet. Krav på mångsidighet gällande 
byggnadstyper bör  llföras detaljplan med 
bestämmelser.  Antalet bostäder kan lämpligen utgöra 
25-35 enheter.

Centralt i kvarteret bör en allmän  llgänglig grönyta 
 llskapas. Grönytan kan med fördel anspela på 
 digare trädgårdsmark  llhörande Rönninge gård.

Kvartersu  ormningen kan lämpligen understödja axeln 
upp mot Rönninge kungsgård för a   förstärka det 
historiska sammanhanget. Lämplig kvartersavgränsning 
söderut mot befi ntligt va  endrag sker med beaktande 
av senare producerade utredningar, främst rörande 
geoteknik och dagva  en.  Längs va  endraget bör 
en allmänt  llgängligt gångstråk anläggas. Mark för 
huvudmannens möjlighet  ll dagva  enanläggning skall 
 llses. Tillfart kan ske via gemensam kvartersgata från 

Rönninge gårds väg.

Område 4

Området berörs i sin helhet av strandskydd. 
Bostadsbebyggelse kan eventuell vara möjlig om 
särskilda skäl föreligger och en allmän passage 
mot va  net kan säkerställas. E   begränsat antal 
bostäder kan prövas vid planläggning. Huvudmannens 
behov av fördröjning och rening av dagva  en från 
avrinningsområdet skall säkerställas innan bebyggelse 
kan bli aktuellt. Samtliga anläggningsåtgärder 
skall dock beakta allmänhetens  llgänglighet 
 ll strandområdet och möjlighet  ll a   anlägga 

strandpromenad.

Objekt 5, Strandpromenad

Vid planläggning skall möjlighet  ll a   anlägga e   
strandnära promenadstråk utredas och anläggas om 
genomförbarhet kan säkerställas.

Fig.7, Utsnitt ur lantmäteriets ekonomiska karta från 1951.



Dnr: PEX/2017:12

2018-08-23

9 (14)

ANTAGANDEHANDLING

Trafi k

Gator

Allmänna vägar i området avses förbä  ras för a   ge 
ökad  llgänglighet för bussar, cyklister, fotgängare och 
bilar. Åtgärderna innebär bland annat breddning och 
avgränsning av ej motorburen trafi k. Finansieringen av 
åtgärderna sker med grund i en gatukostnadsutredning 
i vilken kostnaderna fördelas mellan kommunen 
och fas  ghetsägarna som har ny  a av vägen. 
Gatukostnadsutredningen produceras parallellt med 
framtagande av detaljplan.  

Gång- och cykelvägar

Gång och cykelvägar ska byggas ut längs Rönninge 
gårds väg, U  ringevägen och Dånviksvägen. 
Längs Flatenvägen fi nns förslag på en omvandling  ll 
e   gångfartsområde med blandad gång-, cykel- och 
biltrafi k då vägen förväntas a   ha e   lägre bilfl öde. 
Flatenvägen föreslås stängas för genomfart av biltrafi k 
med en vändplan. Däre  er föreslås den nuvarande 
vägen övergå i en gång- och cykelväg med anslutning i 
öster  ll Dånviksvägen.

Kvartersgator

Tillfartsgator inne i bostadsområden föreslås bli 
enskilda kvartersgator, det innebär a   fas  ghetsägarna 
gemensamt svarar för dri   och underhåll genom en 
gemensamhetsanläggning.

Område 6

Området inrymmer en befi ntlig fas  ghet med 
pågående verksamhet (maskinservice och 
markentreprenad) samt en fas  ghet som nu har 
funk  on som kommunalt upplag men som  digare 
varit avfallsdeponi. Bägge dessa inrymmer faktorer 
som i detaljerad grad måste utredas y  erligare innan 
förslag på slutgil  g markanvändning kan föreslås.
Innan upplagsfas  ghet tas i anspråk måste ny 
lokalisering av denna utredas och möjliggöras.

På grund av områdets komplexitet kan det komma a   
brytas ut i specifi kt planärende.

Är exploatering möjlig med beaktande av u  örda 
utredningar bedöms området kunna hysa 10-20 
hushåll.

Områden markerade med 7:a

Områden som innefa  ar fas  gheter som med nya 
riktlinjer på fas  ghetsstorlekar (1200 kvm) kan bli 
aktuella för förtätningar. Antalet aktuella fas  gheter 
är dock begränsat och lämpligheten behöver prövas 
mot påverkande faktorer så som järnvägstunnel och 
 llfartsmöjligheter. Uppska  ningsvis 5-8 hushåll kan 

möjliggöras. 

Fig.8, Skiss på utbyggnadsförslag från tidigare 
samrådshandling där röda polygoner symboliserar 
tillkommande bebygggelse

Fig.9, Illustration där sträckningar som föreslås åtgärdas 
markeras enligt: röd linje = gata, blå linje = avskild gång- och 
cykelyta, grön linje = gång- och cykelväg.
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Övriga allmänna anläggningar

VA/Dagva  en

På grund av o  llfredsställande va  enkvalitet i Flaten 
och U  ran har en utredning gjorts för a   se över 
hantering av dagva  en från bebyggelsen runt bland 
annat Flaten. Denna utredning visar olika lägen 
(område C och D i Fig.10.) var komple  eringar 
av fördröjning och rening av dagva  en i dammar 
är lämpligt. Två av dessa platser är belägna inom 
planprogrammets avgränsning (se Fig.10 ovan). Det är 
av vikt a   en fullgod dagva  enutredning produceras 
under kommande planeringsfas för a   säkerställa a   
ytor  llgängliggörs och a   bebyggelsens placering 
anpassas.

Natur och rekrea  on

Strandskydd

Strandskydd råder inom 100 meter från strandlinjen 
på land och i va  net. Kommunen avser a   pröva 
upphävande för del av området för eventuell 
bebyggelse och för anläggande av dagva  enanläggning 
samt strandpromenad.  

Strandpromenad

En allmän strandpromenad förelås anläggas 
utmed sjön Flatens västra strand. Marken ägs 
av enskilda fas  ghetsägare och behöver därför 
överlåtas, alterna  vt lösas in av kommunen. För a   
strandpromenaden ska kunna realiseras krävs a   
strandskyddet inom området upphävs.

Våtmarksområdet

Det våtmarksområde, som  digare utgjort 
”lillsjön” (se fi g.4), men numera är avva  nat med 
torrläggningsföretag avses utgöra allmän platsmark 
med ändamål Natur, vilket skapar möjlighet för 
fram  da restaurering av va  enförekomsten. 
Ansökan om upphävande av torrläggningsföretag bör 
ske.

Allmänna passager

Allmänhetens  llgänglighet  ll strand- och 
naturområden bör säkerställas med lämplig 
markanvändning och bestämmelser i detaljplan.

Fig.10, Skiss från utredning ”Projekt Flaten och Uttran”, 
Yoldia 2017. Område C och D inom programområde föreslås 
hantering av dagvatten enligt utredningen.

Fig.11, Strandskyddet föreslås upphävas för att möjliggöra bland annat strandpromenaden
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Konsekvenser
Konsekvenser för miljön
Området kommer a   bli mer  llgängligt för besökande 
genom satsningen på en strandpromenad längs sjön 
Flatens strandlinje och satsning på naturs  gar. 

Vid ombyggnaden av Dånviksvägen behöver 
särskilda åtgärder vidtas för a   rena dagva  net från 
Dånviksvägen innan det släpps ut i sjön Flaten. Vilka 
åtgärder som väljs kommer a   behöva utredas.

Berörda delar av Lillsjöområdet föreslås bevaras 
som våtmark, varför det  föreslås planläggas 
som naturmark. Kommunen äger marken och 
det garanterar a   marken bevaras som våtmark. 
En del av våtmarken kan komma a   utgöra 
e   kompensa  onsområde för den planerade 
exploateringen inom Södra Hallsta. Där krävs det 
markavva  ning för a   överhuvudtaget kunna bygga 
inne i området. Länsstyrelsen har beviljat kommunen 
dispens från markavva  ningsförbudet och givit 
 llstånd för markavva  ning i e   beslut från 2011-

08-22. Det gäller i fem år. I beslutet ställs krav på
kompensa  onsåtgärder i form av anläggande eller
restaurering av våtmark. Beslutet har senare förlängts
med fem år i två omgångar, utredning pågår.

Konsekvenser för enskilda
Fler hushåll i området innebär a   fl er fordonsrörelser 
kan förväntas på omkringliggande vägavsni  . 
Kommunen bedömer dock a   även med 
 llsko  et är trafi ksitua  onen acceptabel med de 

förbä  ringsåtgärder som planeras och de investeringar 
på ej motorburen trafi k som görs.

Kvalitetsförbä  ringar i infrastrukturen innebär viss 
ekonomisk kostnad för berörda fas  ghetsägare, genom 
fördelningen av fi nansieringen för dessa åtgärder 
(gatukostnader). En större del av kostnaden tas dock av 
ska  ekollek  vet och de  llskapade byggrä  erna.

För fas  gheter som idag saknar anslutning  ll allmän 
VA-anläggning uppstår kostnad för anslutningspunkt 
då verksamhetsområdet ger kommunen möjlighet a   
införliva dessa i kommunens VA-nät. Åtgärden ger dock 
en förväntad posi  v påverkan på fas  ghetens värde 
och en långsik  gt minskad miljöpåverkan.

Genomförande 
Avtal och överenskommelser
Genomförande av föreslagen markanvändning 
kräver a   e   planeringsavtal upprä  as med de 
huvudsakliga exploatörerna i området. Senare kommer 
e   exploateringsavtal a   upprä  as, vilket bland 
annat ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning 
avseende överlåtelse av mark och utbyggnad av 
allmän plats, gata/parkmark. Avtalet ska godkännas av 
kommunfullmäk  ge sam  digt som detaljplanen antas. 

Kommunen kommer, för övertagande av mark för 
allmän strandpromenad, a   behöva upprä  a avtal om 
fas  ghetsreglering med ägarna  ll berörda fas  gheter.

Kommunen kommer, för breddning av allmän 
gata, a   behöva upprä  a överenskommelser om 
fas  ghetsreglering med fl ertalet övriga fas  ghetsägare 
inom programområdet.

E   plankostnadsavtal, med den större 
fas  ghetsägaren, kommer a   upprä  as i samband 
med a   detaljplaneprocessen påbörjas. Övriga 
planavgi  er kommer a   debiteras i samband med 
bygglov. 

Exploateringsekonomi

Gatuutbyggnad

Parallellt med framtagande av planprogram har 
gatukostnader uppska  ats. En gatukostnadsutredning 
kommer a   tas fram e  er hand detaljplanearbetet 
framskrider. 

Utbyggnad av va  en- och avlopp

Va  en- och avloppsledningar föreslås byggas ut i 
området. Utbyggnad fi nansieras via anslutningsavgi  er 
från berörda fas  gheter.

Utbyggnad av dagva  enanläggning

Dagva  en från kvartersmarken skall i första hand 
tas om hand lokalt på den egna fas  gheten. 
När det krävs gemensam hantering i e   större 
sammanhang är huvudmannen ansvarig för a   erbjuda 



12 (14)

Dnr: PEX/2017:12

2018-08-23

ANTAGANDEHANDLING

omhändertagande. Troligen kommer en gemensam 
dagva  enfördröjning krävas för a   möjliggöra den 
planerade bebyggelsen. Denna anläggning projekteras 
och byggs av kommunen, men fi nansieras av 
exploatören via exploateringsavtal.

Detaljplaner
För a    llkommande detaljplaner enligt förslag 
skall kunna antas krävs a   kommunen även 
beslutar om gatukostnadsutredning och om u  ökat 
verksamhetsområde för VA.

Medverkande 
tjänstemän
Cecilia Törning, planarkitekt
Johanna Henningsson, planarkitekt
Sonia Khan, exploateringsingenjör
Sofi a Granström, T.f. plan- och exploateringschef
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Vad är en samrådsredogörelse? 
I samrådsredogörelsen sammanställer och redovisar kommunen synpunkter och kommentarer som 
kommit in under programsamrådstiden. Samrådsredogörelsen innehåller yttranden från både 
remissinstanser och fastighetsägare. Kommunen bemöter och tar ställning till synpunkterna vilket 
kommer att utgöra en grund i det kommande arbetet med detaljplan. 

Om programsamrådet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 §35 att sända ut program till detaljplan för Rönninge 
Kungsgård på samråd och remiss. Programmet har varit ute på samråd mellan den 3e maj till och den 
17e juni 2016. Programhandlingarna skickades till 20 remissinstanser, i 50 brev till fastighetsägare 
inom programområdet samt i 67 brev till fastighetsägare i anslutning till programområdet. 
Programhandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, bibliotek Murgrönan samt på Coop i Rönninge centrum.  

Den 16 maj hölls ett programsamrådsmöte i Stora Murgrönan, där 47 personer deltog. Totalt har 43 
skriftliga yttranden inkommit, varav 14 från remissinstanser, 24 från fastighetsägare inom 
programområdet samt 5 yttranden från fastighetsägare utanför programområdet. 

Programmets syfte och huvuddrag 
Syftet med det kommande planarbetet för Rönninge Kungsgård är att möjliggöra för en förtätning av 
området med nya villatomter och flerbostadsvillor, utbyggnaden av gator, gång och cykelbanor samt 
vatten och avloppsledningar. Förslaget innehåller en strandpromenad längs Flatensjöns strand samt 
en gång och cykelväg längs med Uttringevägen och Rönninge gårds väg. 

Bakgrund 
1989 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge bygg  och miljönämnden i uppdrag att upprätta en 
förstudie till detaljplan över Rönninge Kungsgårdsområdet. Planuppdraget vidarebefodrades 1999 till 
Bygg  och miljökontoret. Ett år senare, efter ett nytt beslut från kommunstyrelsen, gavs uppdraget att 
upprätta en förstudie till Miljö  och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen gav Scandiaconsult AB, nuvarande Ramböll, uppdraget och förstudien 
färdigställdes i januari 2002. Planarbetet drevs då, bland annat på grund av för höga 
investeringskostnader i det befintliga vägnätet, inte vidare. En uppdatering av förstudien gjordes, 
med förändringar av vägbredder och dragning av gång och cykelvägar, samt en strandpromenad. Den 
28 januari 2014 hölls ett informationsmöte med presentation av den uppdaterade förstudien. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 §35 att sända ut program till detaljplan för Rönninge 
Kungsgård på samråd och remiss. 

2016-10-25 
rev 2016-12-05 
Dnr 2000/95 
Plan nr 81-56 
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Titelbladets foto: Grov ek med stamhålighet och mulm – ett av många naturvårdsträd i området.  
Foto Janne Elmhag  
 
 
Sammanfattning 
En naturvärdesinventering har utförts i ett varierat naturområde väster om Sjön Flaten i 
Salems kommun. ”Högt naturvärde” och ”påtagligt naturvärde” konstaterades för väsentliga 
delar av inventeringsområdet. I rapporten ges några mycket kortfattade åtgärdsförslag som 
gynnar biologisk mångfald. 

 
 
Inledning/bakgrund 
På uppdrag av Salems kommun, Conny Olsson, har Adoxa Naturvård, Janne Elmhag under 
juni, juli och augusti 2016 genomfört en inventering av naturvärden i området kring 
Rönninge kungsgård. Avsikten har varit att värdera områdets natur för att komplettera 
kommunens faktaunderlag inför detaljplaneläggning och eventuell bebyggelse. Fältarbetet 
genomfördes vid fem tillfällen under perioden 2016-06-20 – 2016-08-06 
 
 

Metodik 
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material från aktuella 
områden – i huvudsak databaser som artportalen, trädportalen, nyckelbiotopsinventeringen, 
fornlämningsregistret mm. Nya och historiska kartor studerades och en preliminär 
naturtypsindelning gjordes med hjälp av tidigare inventering, flyg- och satellitbilder.  
 
Inventeringsområdet besöktes i fält och den preliminära naturtypsindelningen justerades 
efter verkligheten. GPS-spår användes för att underlätta det efterkommande kartarbetet. 
Viktiga strukturer och substrat noterades, exempelvis grova träd, torrträd, lågor mm. En 
artinventering genomfördes med fokus på signalarter och rödlistade arter eftersom dessa 
särskilt tydligt berättar något viktigt om den miljö de lever i.  
 
Naturvärdesbedömningen bygger på biologisk mångfald utgår från ”Svensk standard  
SS 1999 000, 2014” som innefattar bedömningar i fem klasser med både arter och 
biotopernas egenskaper som grund: 
  
Naturvärdesbedömningens klasser:  Rödlistans kategorier: 
1. Högsta naturvärde    LC = Livskraftig  
2. Högt naturvärde    NT = Missgynnad 
3. Påtagligt naturvärde    VU = Sårbar 
4. Visst naturvärde    EN = Starkt hotad 
5. Lågt naturvärde.    CR = Akut hotad 
   RE = Utdöd (Nationellt) 
(S) Skoglig signalart enligt Skogsstyrelsen 
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Befintliga uppgifter om inventeringsområdet 
 

 För inventeringsområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. 
 

 I artportalen finns följande naturvårdarter noterade från Rönninge kungsgård under 
2000-talet: Delområde 1: Gulsparv (VU), gröngöling (NT), mindre hackspett (NT), 
ängspiplärka (NT), Oxtungsvamp (NT). Delområde 2: Ängspiplärka (NT). Delområde 3: 
Gröngöling (NT), kungsfågel (VU). 
 

 Inga noteringar i trädportalen men flera av ekarna i område 1 borde noteras där 
liksom en tall i delområde 7. 
 

 
 

Beskrivning 
Inventeringsområdet utgörs av olika naturtyper väster om sjön Flaten i nära anslutning till 
Rönninge kungsgård. Våtmarken i väster är en igenväxande sjö – Lillsjön. Markerna närmare 
sjön Flaten präglas av sin historia som odlingsmark. Norr om kungsgården återfinns den 
äldsta skogen med några flerhundraåriga ekar och gammal gran. 
 
 
Delområde 1:  Naturvärdesklass 2 -  högt naturvärde 
Kraftigt kuperat ädellövskogsområde med stort inslag av gran, varav många är gamla och 
grova.  Ek är dock karaktärsträd nummer ett i området. Flera av dem är mycket grova och 
har utvecklat håligheter och mulm. Mulm är det trämjöl som bildas när svampar, insekter, 
fåglar mm på olika sätt bearbetat veden. Den rödlistade signalarten oxtungsvamp (NT) har 
noterats på en ek i området. Förutom ek märks ädellövträd som fågelbär, lönn och främst 
unga exemplar av alm (CR) och ask (EN). I brynen växer främst asp och vårtbjörk. Lågor och 
torrträd i olika nebrytningsstadier förekommer rikligt. Vedsvampar växer på många av 
lågorna. Den mesta veden är dock av senare datum. En torrgran bär spår av skalbaggen och 
signalarten bronshjon. Berget går i dagen på några platser och små block märks här och var. I 
norr stupar berget brant och bildar mossbeklädda lodytor. Fältskiktets flora är överlag trivial 
med piprör, örnbräken, liljekonvalj och träjon som dominerande eller rikligt förekommande 
arter. Signalarterna blåsippa och trolldruva uppträder sparsamt.  
Besöksdatum: 2016-07-16 
 

 Naturvårdsarter: Alm (CR), askskott, ung ask (EN), oxtungsvamp (NT), blåsippa (S), 
trolldruva (S), granbarkgnagare (S), bronshjon (S). 

 Värdeelement: Talrika naturvårdsträd (främst ek – ibland med mulm och ibland med 
bohål), gamla grova granar, häll, block, lodytor, död ved i olika nebrytningsstadier 

 
 
Delområde 2:   Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 
Gräsmark. Huvudsakligen gammal åkermark och trädgårdsmark. Idag vildvuxen gräsmark 
med tydligt kvävpåverkad flora. Ängskavle, hundäxing, knylhavre, brännässla, blomsterlupin 
timotej och kvickrot är några dominerande arter. Den invasiva arten kanadensiskt gullris 
förekommer också liksom uppländsk vallört. Den sistnämnda bildar ett högvuxet och tätt 
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bestånd i sydost. Mest iögonenfallande är dock bestånden av jätteloka. Den har etablerat sig 
på flera platser inom inventeringsområdet och här bildar den bland annat en svår-
genomtränglig bård mellan gräsmarken och strandskogen. En lind och en hästkastanj växer 
mitt i gräsmarken. Längs diken och i periferin märks bland annat hägg och ung alm (CR) och 
ask (EN). Vissa almar troligen angripna av almsjuka. 
Besöksdatum: 2016-07- 
 

 Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN). 

 Värdeelement: Öppna diken. 
 
 
 
Delområde 3: Naturvärdesklass 2 -  högt naturvärde 
Strandsumpskog. Skogen bildar en bård mellan gräsmark i väster och sjön Flaten i öster. 
Relativt gamla träd med tydlig sockelbildning förekommer – klibbal och glasbjörk. Hägg, 
svarta och röda vinbär är vanliga arter i buskskiktet. Fältskiktets vegetation är högvuxen och 
typisk - strandlysing, bunkestarr, grenrör och svärdslilja. Signalarten kärrbräken bildar stora 
bestånd i den våta marken innanför det smala vassbältet mot sjön Flaten. Rankstarr som 
också är signalart bildar vackra tuvor här och var området. Död ved i form av lågor och 
enstaka högstubbar med vedsvampar som björkticka, fnöskticka och svart eldticka 
förekommer i måttlig omfattning. I söder utgörs trädskiktet huvudsakligen av glasbjörk och 
inslaget av död ved minskar något. Närmast stranden förekommer dock klibbal med sockel, 
död ved och stora bestånd av kärrbräken. Trolldruva växer på lite torrare mark en bra bit 
från stranden. 
Besöksdatum: 2016-07-25 
 

 Naturvårdsarter: Alm (CR), askskott, ung ask (EN), rankstarr (S), kärrbräken (S), 
trolldruva (S). 

 Värdeelement: Gamla klibbalar med socklar, lågor, högstubbar, bäverfällda träd, 
våtmark med öppet vatten stora delar av säsongen, stenröse. 

 
 
Delområde 4: Naturvärdesklass 3 -  Påtagligt naturvärde 
Delvis trädklädd mark. Från bebyggelsen vid Rönninge gårds väg sluttar marken mot sjön 
Flaten. Medelålders ek och flera unga almar och askar växer i periferin. Vid bebyggelsen 
växer enstaka grova träd – tall och gran. Vass, grenrör, jätteloka, hallon och parksallad 
dominerar i den nedre delen av den relativt öppna gräsmarken. Högre upp ökar inslaget av 
lundgröe, piprör och träjon. 
Besöksdatum: 2016-08-06 
 

 Naturvårdsarter: Alm (CR), ung ask, askskott (EN) 

 Värdeelement: Gamla grova träd – tall och gran (270 cm i omkrets). 
 
 
Delområde 5: Naturvärdesklass 2 -  högt naturvärde 
Våtmarksområde med smal bård av både löv- och barrskog. 
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Våtmarken är en sedan mycket länge igenväxande sjö – Lillsjön. Öppet vatten saknas 
förutom som vattenspeglar i sumpskogen och i de gravar som grävts i området från norr till 
söder och en lite kortare från väst till öst. Några stora täta vassområden är vad som återstår 
av sjöns senast öppna vattenytor. Centrala delar är i övrigt täckta av täta gråvidesnår med 
allt större inslag av glasbjörk och klibbal ju längre ut mot den gamla sjöstranden man 
kommer. Två signalarter växer i mycket individrika bestånd runt hela sjön - rankstarr och 
kärrbräken. Ytterligare två signalarter understryker de höga naturvärden som återfinns i 
sumpskogen längst i söder – skärmstarr och missne. Några få fynd av signalarten tibast 
gjordes i norr och nordost. På fastare mark i områdets periferi växer grov gran och enstaka 
grov tall. I nordost breder en lövskog med stort inslag högrest ask ut sig. Död ved 
förekommer rikligt. På en död sälggren gjordes ett fynd av gyttrad taggsvamp. De inre 
delarna av våtmarken har inte besökts på grund av svårgenomträngliga täta vassar och 
gråvidesnår. 
Besöksdatum: 2016-08-06 
 

 Naturvårdsarter: Högrest medelålders ask, ung ask, askskott (EN), rankstarr (S), 
skärmstarr (S), kärrbräken (S), missne (S), granbarkgnagare (S), tibast (S), myskbock 
(S), morkulla (möjligen häckande), svarta vinbär, gyttrad taggsvamp (ovanlig - första 
rapporterade fyndet i Salems kommun). 

 Värdeelement: Gamla klibbalar med socklar, lågor, högstubbar, torrträd, våtmark 
med vattenspeglar.  

 
 
Delområde 6: Naturvärdesklass 5 -  Lågt naturvärde 
Tomt- och gårdsmark och fd åkermark med stort bestånd jätteloka.  
Besöksdatum: 2016-08-06 
  

 Naturvårdsarter: ------- 

 Värdeelement: -------- 
 
 
Delområde 7: Naturvärdesklass 3 -  Påtagligt naturvärde 
Tallskog. På den bergiga höjden mellan våtmarken Lillsjön och Rönninge gårds väg växer 
några gamla grova tallar. Några har uthackade bohål. De flesta av dem är tack vare sin ålder 
och grovlek potentiella naturvårdsträd. Området har använts som betesmark – troligen 
hästbete. Trivial flora. 
Besöksdatum: 2016-08-06 
 

 Naturvårdsarter:  

 Värdeelement: Grova tallar (1 ex 285 cm i omkrets), törskatetall, tall med uthackat 
bohål, död ved, berg i dagen.  
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Delområde 8: Naturvärdesklass 4 -  Visst naturvärde 
Fuktäng och omgivande granskog. Vatten från våtmarken i delområde 5 leds under 
Dånviksvägen i en stensatt kulvert som mynnar i inventeringsområdet och påverkar 
markfuktigheten. Floran i fuktängen är trivial med majbräken, älggräs, hallon, brännässla och 
skogssäv som några tongivande arter. I de omgivande branta sluttningarna är gammal grov 
gran det mest iögonenfallande. Några av dem uppvisar spår efter angrepp av 
granbarkgnagare. I övrigt märks klibbal, glasbjörk, fågelbär, sälg och ung ask i trädskiktet. I 
fältskiktet blåbär, piprör och kruståtel. Avverkningsrester, trädgårdsavfall och skräp i slänten 
mot bebyggelsen. 
Besöksdatum: 2016-06-20 
  

 Naturvårdsarter: Ask (EN), granbarkgnagare (S). 

 Värdeelement: Grov granar (1 ex 247 cm i omkrets), död ved – lågor och torrträd. 
 
 
 
Diskussion/Slutsatser 
Delområde 1, ädellövskogen, är tack vare de gamla ekarna mycket nära en högre 
klassificering. Naturvårdande skötsel av ekarna genom röjning för ökad solinstrålning höjer 
succesivt naturvärdet hos de friställda ekarna och på sikt i området som helhet.  
 
Delområde 2, gräsmark. Den gamla åkern hyser låga naturvärden men inslaget av de numer 
kraftigt hotade arterna alm och ask motiverar bedömningen ”visst naturvärde”. Vid en 
eventuell exploatering bör stor hänsyn tas till båda trädarterna. 
 
Delområde 3, strandskogen, utgörs av en relativt smal trädbård mellan sjön Flaten och 
gräsmarken. En eventuell exploatering som innefattar avverkning av träd kommer att 
äventyra områdets naturvärden. En strandpromenad/brygga skulle dock kunna byggas med i 
huvudsak bibehållna värden. 
 
Delområde 4 har bedömts hysa ”påtagligt naturvärde” på grund av ung alm och ask plus de 
grova  träden – gran och tall. Stor hänsyn till dessa träd bör tas vid eventuell exploatering. 
 
Delområde 5, våtmarken, hyser många signalarter och när det gäller rankstarr och 
kärrbräken så är bestånden mycket stora. Trädskiktet är dock lite för ungt för en högre 
naturvärdesklassificering. Dessutom är inslaget av grov död ved i olika nedbrytningsstadier 
lite för begränsat. Fri utveckling och höjd vattennivå eller åtminstone oförändrad hydrologi 
innebär bra förutsättningar för ökade naturvärden i våtmarken.  
 
Delområde 7, tallbacken. Fri utveckling med inslag av frihuggning av grova tallar höjer 
naturvärdet här. 
 
Rödlistade fågelarter som noterats i artportalen kan tänkas nyttja inventeringsområdena för 
födosök, revir och/eller häckning –  ängspiplärka (gulsparv (VU), kungsfågel (VU), gröngöling 
(NT) och även mindre hackspett (NT). 
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Artförteckning 
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden eller 
är intressanta på annat sätt i inventeringsområdet vid Rönninge kungsgård. De här arterna 
har tillsammans bidragit till naturvärdesbedömningen. 
 
Kärlväxter 
Ask (EN) Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan på 

grund av aggressiva angrepp av en svampsjukdom, askskottsjukan, 
som angriper både unga och gamla träd och därmed hotar att 
allvarligt reducera det svenska beståndet. I inventeringsområdet 
växer unga skott i alla områden och högresta, till synes friska 
exemplar i område 5.  

 
Alm (CR) Även almen är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010 togs 

upp i den nya rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, almsjuka, som sprids av skalbaggen, 
almsplintborre. Svampen angriper endast äldre träd. Unga skott 
angrips inte. Unga träd och skott förekommer i delområde 1, 2, 3 
och 4. 

 
 
Lind (S) Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd 

tillvaro vid sydvända bergskanter. Här växer ett ungt träd en smula 
oväntat i den före detta åkermarken i delområde 2. 

 

Tibast (S) Liten buske som blommar på bar kvist med starkt doftande 
rosaröda blommor tidigt på våren i mars - mycket giftig. Växer 
oftast på näringsrik och örtrik skogsmark, ofta tillsammans med 
hassel. Här noterades flera exemplar i strandskogen i norra delen 
av delområde 5. 

 
Trolldruva (S) En vacker signalart för mullrika förhållanden. Enstaka exemplar 

hittades i delområde 1 och 3.  
 
Blåsippa (S, F) Välkänd fridlyst vårblomma som dessutom är signalart för 

lundartade förhållanden eller örtrika granskogar – ofta på kalk. 
 Under inventeringen noterad i delområde 1. 
 
 
Kärrbräken (S) Ljusgrön beståndsbildande ormbunke som är karaktärsart i 

kärrmarker som inte är alltför sura – ofta växelvåta alkärr som här. 
Arten är något kalkgynnad. Den förekommer i individrika bestånd i 
delområde 5 i synnerhet i den blöta marken där vassen möter 
skogen. 
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Missne (S) Beståndsbildande kalla som kräver riktigt blöta förhållanden – 
vatten eller dy. I strandsumpskogen i delområde 5 växer den i 
individrika bestånd där det är som blötast. 

 
Rankstarr (S) Signalart som bildar välformade tuvor i olika typer av våtmark 

ofta på tidvis översvämmad mark i alkärr. I Lillsjöns periferi, 
delområde 5, noterades tusentals tuvor av rankstarr. 

 
  

  
Insekter 
Myskbock (S) Signalart. Vackert grönskimrande skalbagge vars larver lever 

huvudsakligen i sälg.  Spår efter arten funna i en sälg i delområde 
5. 

 
   

Bilagor: 
1. Kartor 
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Kartor – naturvärdesbedömning Rönninge Kungsgård 
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Visst naturvärde 

 

Lågt naturvärde 

 

Värdelement och naturvårdsarter 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1  

Värdeelement och naturvårdsarter 

1. Gran med spår av granbarkgnagare. 

2. Gran med spår av granbarkgnagare. 

3. Gran med spår av granbarkgnagare. 

4. Två torrgranar, en med spår av bronshjon. 

5. Ek med hålighet, 355 cm i omkrets, skuggad, vid stensatt grund. 

6. Trolldruva, almskott, gran med granbarkgnagare. 

7. Askskott, almskott, död ung alm? 

8. Högrest ung ask, askskott, almskott, död ask ? angripna fågelbärsträd. 

9. Mycket grov ek med höga naturvärden, stor stamhålighet, mulm, 653 cm i omkrets. 

10. Grov ädelgran, gullregn sp. 

11. Talrika torrgranar, flikbjörnbär, ros sp. 

12. Blåsippa i nordsluttning mot villabebyggelsen. 

13. Granlåga > 10 år, slemsvampar, klibbticka, småblockigt. 

14. Unga almar och grov ek > 400 cm i omkrets. 

15. Trolldruva, grov gran, ek med mulm 453 cm, grova döda ekgrenar på marken. Naturminne. 

16. Lodyta. 

17. Ek med mulm > 400 cm i omkrets. 

18. Askskott (angripna), alm (unga träd och skott). 

19. Mäktig lodyta mot nord och nordväst. 

20. Trolldruva, död ekved, mulmek med bohål, askskott. 

21. Mulmek 400 cm i omkrets, trastbo, död ved, askskott. 

22. Askskott, almskott, torrgranar, torr ek ca 150 cm i omkrets. Skräp. 

23. Trolldruva. 

24. Grov hagmarksgran, trolldruva, askskott. 

25. Trolldruva, kärrbräken, askskott. 

26. Kärrbräken, al med sockel, bäverfälld björk. 

27. Hagmarksgran 270 cm i omkrets. 

28. Flera ex av ung alm, flera medelålders ask. 

29. Mycket död ved, missne, rankstarr, skärmstarr, svarta vinbär och kärrbräken. 

30. Askskott, kärrbräken. 

31. Kärrbräken. 

32. Område med lodytor, grov tall och grov gran, mycket död ved, torrträd och lågor. 

33. Tibast x 4. 

34. Tibast, eldticka på sälg, gyttrad taggsvamp. 

35. Gran med spår av granbarkgnagare. 

36. Askskott, kärrbräken, tvåfläckig nyckelpiga. Härifrån sträcker sig ett askrikt område åt sydost. 

37. Sälg med angrepp av myskbock, häckande? morkulla, askskott, död ask. 

38. Högvuxen äldre ask, till synes frisk. 

39. Grov gran 300 cm i omkrets, jätteloka. 

40. Grov tall 285 cm i omkrets, törskatetall, håltall. 

41. Tallbacke med grova tallar, död ved. 

42. Ask, flerstammig, frisk. 

43. Lind och hästkastanj. 

44. Ung ask och alm (angripen). 

45. Dike med hägg, ung alm med galler - almpunglus. 

46. Stort bestånd kärrbräken. Svarta och röda vinbär. 

47. Kärrbräken. 

48. Stort stenröse. 

49. Ung alm. Öppet dike med vatten. 

50. Grov gran 247 cm i omkrets. 

51. Grov gran > 220 cm i omkrets. 

52. Ung ask. 

53. Gran med spår av granbarkgnagare. 

54. Gran med spår av granbarkgnagare. 

55. Torrtall, gran med spår av granbarkgnagare. 
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Ekonomiska kartan från 1950-talet visar odlad mark och trädgård söder om Rönninge gård. Våtmark i inventeringsområdets västra del – Lillsjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området kring Flaten och Rönninge gård vid förra sekelskiftet ungefär år 1900. Marken vid sjön var uppodlad. Endast en remsa strandäng är 

 markerad på kartan.  
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Inledning 
 
Bakgrund 
I samband med detaljplanearbetet för området Rönninge Kungsgård i västra Rönninge i 
Salems kommun har Stockholms läns museum anlitats för utarbetandet av ett 
kulturhistoriskt planeringsunderlag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
förtätning av området med nya villatomter och flerbostadsvillor.  

Metod 

Länsmuseets uppdrag har bestått av att uppdatera en befintlig bebyggelseinventering som 
utfördes 1972. I den fanns 12 inventerade fastigheter inom planområdet. Under arbetets 
gång noterades ytterligare fem byggnader från områdets första utbyggnadsfas som saknades 
i inventeringen från 1972. Dessa har inkluderats vid den uppdaterade inventeringen. 
Tillkomna fastigheter är Rönninge 1:204, Uttringe 1:530, Uttringe 1:472, Rönninge 1:68 och 
Rönninge 1:9.  
 
Bebyggelsen har inventerats på nytt och beskrivits utifrån historik, karaktär och 
kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har även klassificerats enligt det färgkodade system som 
användes i inventeringen från 1972. 
 
Röd = omistlig bebyggelse 
Gul = kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Grön = kulturhistoriskt intressant eller ur miljösynpunkt viktig bebyggelse 
Blå = inventerad ej klassad bebyggelse.  
 
Röd har tolkats motsvara högsta kategorin i Stadsmuseets klassificeringssystem, dvs byggnad 
som är ensam i sitt slag och skulle kunna motsvara länsstyrelsens fordringar för 
byggnadsminne. Blå har tolkats innebära att byggnaden inte infaller under någon av de 
andra kategorierna. 
 
För att ge ett underlag till eventuella skydds- och varsamhetsbestämmelser i den planerade 
detaljplanen har värdebärande element och karaktärsdrag hos byggnaderna pekats ut.  
 
Utöver inventeringen av de enskilda byggnaderna har även områdets historia, nuläge och 
kulturhistoriska värde utretts.   
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Detaljplaneområdet Rönninge Kungsgård 
 
Historik - Rönninge 
Fram till slutet av 1800-talet bestod Rönninge av jordbruksmark tillhörande gårdarna 
Rönninge och Uttringe. Uttringe gård går att härleda till skriftliga källor från 1362. Rönninge 
gård går att härleda till 1600-talet då den blev ny huvudgård på ägorna.  
 
1860 drogs Västra stambanans första delsträcka Stockholm–Södertälje fram genom 
Rönninge. 1888 anlades en station på platsen och 1896 köptes godset Rönninge-Uttringe av 
Rönninge AB som styckade upp markerna i tomter till försäljning. Marknadsföringen 
inriktades på att marken lämpade sig för mindre jordbruk, sommarvillor, industriella 
anläggningar och bostäder åt arbetare.  Tomterna rekommenderades även för anläggandet 
av handelsträdgårdar och pensionat. I annonser från tiden beskrevs området som naturskönt 
med vackra sjöar, skogar och dalar. Försäljningen gick bra och efter tio år var nästan alla 
tomter sålda. Området kring Rönninge station bebyggdes först och detta kom att bli 
socknens centrum. Utefter sjöarna Uttrans och Flatens stränder byggdes påkostade 
sommarvillor och på den billigare tomtmarken belägen en bit från stationen byggdes egna 
hem. Husen byggdes av tomtköparna själva eller av byggmästare på spekulation vilket ledde 
till en mycket stilblandad och varierad villabebyggelse. Området behöll även mycket av sin 
landsbygdskänsla genom den utspridda placeringen av villorna, de stora tomterna samt 
bevarandet av stora delar av naturmarken. Att området upplevdes som vackert och 
naturskönt medförde att pensionat och vilohem blev vanliga.  
 
De första tio åren bebyggdes i Rönninge ca 160 tomter, främst med villor i nationalromantisk 
stil och jugend. I västra delen av Rönninge uppfördes enbart 35 stycken villor glest utspritt i 
området. Under 1910- och 20-talen tog byggnationen i västra Rönninge fart något och 
bebyggelsen fördubblades.  
 
Inom detaljplaneområdet finns utöver den tidiga sekelskiftes- och 1920-talsbebyggelsen 
även ett antal bostadshus från 1940-talet och framåt. 
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Figur 1. Det aktuella området på 1897 år ägostyckningskarta. 

 
Områdesbeskrivning  
Detaljplaneområdet ligger väster om sjön Flaten i Rönninge, Salems kommun. Inom området 
finns 40 fastigheter, varav 17 inkluderats i denna inventering.  
Området har ett stort inslag av naturmark och till viss del kuperad terräng. Närheten till 
Flaten är viktig i stora delar av området. Bebyggelsen utgörs av Rönninge gård med anor från 
1600-talet, villabebyggelse från områdets första utbyggnadsår kring sekelskiftet samt senare 
tillkommen villabebyggelse, främst från 1900-talets mitt. 
 
Bebyggelsen är glest placerad inom området och nytillskotten är få. Området utgör därmed 
en del av Rönninge som bevarar den ursprungliga karaktären från sekelskiftet med 
bebyggelse glest placerad i en lantlig miljö. Nybyggnation har främst skett på tidigare 
obebyggd mark utan att störa befintlig bebyggelse. Senare tillkommen bebyggelse finns 
längs med Flatenvägen, Uttringevägen och Dånviksvägen. Vid Flatenvägen finns 
egnahemsvillor från 1940-talet på stora, plana tomter och längs med Uttringevägen finns 
några villor från 1900-talets andra hälft. Vid Dånviksvägen ligger ett antal sentida villor 
insprängda bland den äldre bebyggelsen, men sekelskiftesvillorna dominerar. 
 
Den äldre bebyggelsen utgörs främst av 1 ½-våningshöga trähus med sadel- eller 
mansardtak. Fasader klädda med faspanel dominerar och flera av byggnaderna har burspråk 
och verandor. Karaktäristiskt är stora, kuperade tomter med höga träd och inslag av 
naturmark, men även mindre trädgårdar förekommer vid Dånviksvägens östra del. Dessa är 
anlagda på plan mark och avskärmas med staket ut mot gatan. I området finns även många 
äldre, välbevarade uthuslängor kvar. 
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Av villorna är några större och mer påkostade, men merparten är av enklare karaktär och har 
troligtvis uppförts som egnahem för arbetare eller som enklare sommarbostäder. 
 
Rönninge gård nås via Rönninge Gårds väg som är den gamla vägen mellan Rönninge och 
Uttringe. Gårdens bebyggelse ligger upphöjt och centralt placerad på en stor tomt invid 
Flaten. Åt väster breder ett stort område naturmark ut sig och söder om gården finns en stor 
gräsbevuxen yta som har varit åker och ängsmark sedan 1700-talet eller längre. Den före 
detta ängsmarken är av betydelse för förståelsen av Rönninge gårds tidigare funktion som 
lantegendom. 
 
 

Kulturhistoriskt värde 
Villorna inom det berörda området varierar i utformning och är både enkla och mer 
påkostade, vilket speglar Rönninges ursprungliga karaktär som präglades av en blandad 
bebyggelse. Rönninges ursprungliga karaktär finns även bevarad genom att området 
fortfarande upplevs som lantligt och glesbebyggt. Området speglar därmed på ett 
pedagogiskt sätt hur ett nybyggt bostads- och sommarhusområde kring järnvägen kunde te 
sig vid sekelskiftet. Merparten av villorna tillhör Rönninges första utbyggnadsfas och har 
därigenom ett högt kulturhistoriskt värde. I vilken grad originalmaterial är bevarade varierar 
bland villorna, men ursprunglig byggnadsvolym och karaktär kan överlag fortfarande 
upplevas och många av villorna har värdefulla originaldelar bevarade. 
 
En betydelsefull del i Rönninges historia är förekomsten av pensionat för rekreation i lantlig 
miljö, något som inom planområdet finns representerat bland flera av byggnaderna. 
 
Rönninge gård som präglat området sedan 1600-talet är en anläggning med flera 
välbevarade byggnader från olika epoker i gårdens historia. Bebyggelsen har ett högt 
kulturhistoriskt värde och gårdsanläggningen som helhet är mycket värdefull för förståelsen 
av Rönninges äldre historia och karaktär. 

 
Allmänna rekommendationer för bebyggelsen 
 

 Utpekade värdebärande byggnadselement och karaktärsdrag skyddas genom skydds- 
och varsamhetsbestämmelser.  

 Ursprunglig uthusbebyggelse bevaras och inkluderas i skyddsbestämmelsen där så 
anges. 

 Eventuell tilläggsisolering görs invändigt. 

 Till- eller ombyggnader ska utföras varsamt så att bebyggelsens kulturhistoriska 
värden och karaktärsdrag tas tillvara.  

 Vid framtida renoveringar av de förvanskade villorna bör man eftersträva att återgå 
till en mer ursprunglig utformning. 

 
Karaktärsdrag utmärkande för helhetsområdet som bör beaktas vid framtagandet av 
detaljplanen: 

 Den lantliga karaktären med gles bebyggelse och ett stort inslag av vild natur.  

 Det ursprungliga vägnätet 

 Stora tomter med stora träd 



 

8 

 

 
Inventerade byggnader – klassificering 
 

 
Figur 2. Röd = omistlig bebyggelse, Gul = kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Grön = kulturhistoriskt intressant eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse, Blå = inventerad ej klassad bebyggelse. (För tolkning se Metod s.4.) 
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Inventerade byggnader 

 
Uttringe 1:103 - Birkagården 
Tunnelstigen 4 
 
Beskrivning 

Villa i två våningar belägen på en höjd på en sluttande trädgårdstomt. Villan är klädd med 
faluröd faspanel, stående i bottenvåningen och liggande i övervåningen. Panelen skiljs åt av 
en vit list. Även knutar, fönster och vindskivor är vita. Villan har en stengrund som är ingjuten 
i betong samt sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. På taket sitter två höga, tegelmurade 
skorstenar. Åt norr finns två utskjutande gavelpartier med spetsiga sadeltak. Den östra vilar 
ovanpå en lång glasveranda med småspröjsade treluftsfönster. Sentida tillägg är en altan på 
husets västsida och en balkong åt öster, ovanpå glasverandan. Dessa har tillkommit efter 
2007. Altanen har golv av tryckimpregnerat virke, vitmålat träräcke samt tak klätt med röd 
falsad plåt. Balkongen har räcken av vitmålat trä.  

Stora delar av villans äldre fasadpanel är bevarad och på norra och södra fasaderna finns 
äldre träfönster med pressade hörnjärn (1900-talets första hälft). Fönstren är spröjsade två- 
eller treluftsfönster med två eller tre rutor per luft.  

Villan har ursprungligen varit en liten timmerstuga, se figur 6 och 7. Vid 1900-talets början har 
stugan byggts till och fått sin nuvarande L-formade plan samt en veranda. Verandan har 
troligtvis senare glasats in och villan har byggts på med ytterligare en våning samt med det 
utskjutande gavelpartiet ovanpå glasverandan. 

 

       
Figur 3. Från norr. 
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Den ursprungliga timmerstugan är flyttad till platsen från dalarna och kallades förr för 
Dalstugan. Vid början av seklet användes den under en kortare period som småskola och var 
då Rönninges första skola. Därefter drevs under en period pensionat och servering i huset. 
Under en period har villan kallats Nedre dalstugan. Numera går den under namnet 
Birkagården. 

På tomten finns även en välbevarad uthuslänga innehållande förråd, källare och dass. Längan 
är klädd med faluröd panel och har vita knutar, lister, vindskivor och fönster. Fönstren är 
småspröjsade och har pressade hörnjärn. Uthuslängan ligger i en sluttning och har åt öster en 
hög sockel med källare. Taket är ett pulpettak täckt med korrugerad plåt. 

 

 

 
Figur 4. Från öster. 
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Figur 5. Från väster. 

 
Figur 6. Uthuslängan. 
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Figur 7. Det ursprungliga timmerhuset, Dalstugan. 

 

 
Figur 8. Fotografi från 1900-talets början under perioden då dalstugan användes för pensionat- och serveringsverksamhet. 
Stora förändringar har skett med den ursprungliga stugan, men skorstenen går fortfarande att känna igen.  
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Kulturhistoriskt värde 
Byggnadens stomme är av hög ålder och dess ursprung som stuga flyttad till platsen från 
Dalarna gör den byggnadshistoriskt intressant. Att pensionat- och serveringsverksamhet 
bedrivits i byggnaden samt att den var Rönninges första skola ger byggnaden ett lokal- och 
socialhistoriskt värde.  
 
Byggnaden är även en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge vilket 
förstärker det socialhistoriska värdet genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden. 
Villan har också ett miljöskapande värde i området. Villan har flera bevarade detaljer såsom 
äldre panel och fönster. 
 
Av stort värde är även den välbevarade uthuslängan. Sammantaget utgör byggnaden med 
sin bevarade stora tomt och ursprungliga uthuslänga en intressant helhetsmiljö som 
pedagogiskt förmedlar hur en bostadsmiljö vid sekelskiftet kunde se ut.  
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och den ursprungliga uthuslängan förses med rivningsförbud. 

 De äldre träfönstren med pressade hörnjärn bevaras. 

 Uthuslängans fasadpanel, grund, dörrar och fönster. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym präglad av tidiga ombyggnationer. 

 Sadeltak med tvåkupigt lertegel och profilerade taktassar. 

 Liggande och stående, faluröd panel som avdelas med tidstypiska vitmålade lister.  

 Spröjsade två- och treluftsfönster med två eller tre rutor per luft. 

 Uthuslängan: Rödfärgad fasad och vita knutar, lister, vindskivor och fönster. 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:52 – Mariehill 

Dånviksvägen 17 
 
Beskrivning 
1 ½ -plansvilla med sadeltak och tvärställda gavelpartier på bak- och framsida. Villan har vit 
eternitfasad, mörkgrå, putsad sockel och tak klätt med svart, falsad plåt. Under takfoten 
finns brunmålade, profilerade taktassar. Byggnadsformen med gavelpartierna 
överensstämmer med utseendet på fotomaterial från 1911. På 1970-talet tillbyggt med hall 
och barnkammare samt ovanliggande balkong åt gården. På gårdssidan har även tillkommit 
trädäcksaltaner på vardera sida om utbyggnaden. Fönstren är sentida tvåluftsfönster av 
aluminium och ytterdörrarna är från 1900-talets mitt/senare hälft. I byggnadsinventeringen 
från 1970-talet anges att byggnadens stomme härrör från 1892 och att huset ska ha ingått i 
Stockholmsutställningen 1897.  
 
 
 
 

 
Figur 9. Från nordöst. 
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Figur 10. Från sydväst. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Byggnadens ålder går fortfarande att uppleva genom 
byggnadsvolym och taktäckning, men eternitfasaden samt sentida dörrar och fönster 
påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Av intresse är även byggnadens koppling till 
Stockholmsutställningen.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 

 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadsvolymen bevarad sedan 1911. 

 Sadeltak täckt med svart, falsad plåt samt profilerade taktassar. 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:262 – Willevalla  (även Villa Valla) 

Dånviksvägen 30 
 
Beskrivning 
Tvåvåningsvilla enligt uppgift byggd före 1906. Villan är klädd med vit locklistpanel och har 
blå knutar, lister, fönsterfoder samt vindskivor. Gavelspetsarna har klätts med fasspontpanel 
med ett dekorativt spetsigt avslut. Byggnaden har sadeltak med tvåkupigt taktegel och 
skorsten av tegel. På långsidorna finns profilerade taktassar under takfoten. Fönstren är 
utbytta till ospröjsade tvåluftsfönster av trä. På framsidan finns en glasveranda i två våningar 
med spröjsade tvåluftsfönster med pressade hörnjärn och stängningsbeslag av tidig 1900-
talsmodell. Verandan är klädd med sentida panel och har en gjuten betongrund. På baksidan 
av villan finns ett tornliknande trapphus. Villan är även tillbyggd på baksidan någon gång 
mellan 1916-1965 och en rullstolsramp finns framför husets entré. Ytterdörren är i oljat trä. 
 

 

Figur 11. Från sydöst. 
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Figur 12. Från sydväst. 

 
Kulturhistorisk värde 
Byggnaden är en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Byggnadens ålder går fortfarande att uppleva genom byggnadens 
grundvolym, locklistpanel och glasveranda, men sentida fönster och ytterdörr samt 
otidsenlig färgsättning påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 
 

Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 

Att beakta i skyddsbestämmelse (q):   

 Byggnaden förses med rivningsförbud. 

 Verandans ursprungliga fönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym och form 
fortfarande går att urskilja.  

 Glasveranda i två våningar. 

 Sadeltak med tvåkupigt tegel och profilerade taktassar 

 Locklistpanel 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:55 – Hedvigsdal 

Dånviksvägen 19 
 
Beskrivning 
Trävilla enligt uppgift byggd 1897. Fasaden är klädd med liggande, ljusgul panel med vita 
knutar, foder och vindskivor och fönsterbågarna är målade i en grön kulör. Taket är klätt 
med grå falsad plåt och även skorstenen är plåtinklädd. Under takfoten sitter profilerade 
taktassar och gavelspetsarna pryds av enkel snickarglädje. Byggnadens östra del bestående 
av en byggnadsdel i två våningar, en del i 1 ½ våning samt ett torn på baksidan är den 
ursprungliga. Tornet var dock högre förr. Den ursprungliga delen har naturstenssockel.  Åt 
öster har villan i ett tidigt skede byggts ut med en del som är två våningar hög. På den östra 
gaveln finns en farstu som tillkommit efter 1970. På baksidan finns en mindre utbyggnad i 
två våningar med balkong, troligtvis byggd på 1930-talet. Utbyggnaden har ospröjsade 
tvåluftsfönster från tiden. Resterande fönster är spröjsade två- eller treluftsfönster med tre 
rutor per luft samt pressade hörnjärn (1900-talets första hälft). 
 
På tomten ligger även en kulturhistoriskt välbevarad verkstadslänga och ett 
garage/vagnsbod. Längan har timmerstomme, är klädd med rödfärgad liggande panel och 
har sadeltak med tvåkupigt tegel. Fönster och dörrar är målade i en grön kulör. Murad 
skorsten. Några av fönstren är av sen 1800-talsmodell. Längan förekommer dock inte på 
fotografier från sekelskiftet så den är troligtvis från 1900-talets början. I längan inryms bland 
annat äldre snickeriutrustning.  
Garaget/vagnboden består av en äldre del och en senare tillbyggd del. Den första med 
väggar av stående brädor och brädportar, den andra med fasad av liggande panel och 
grönmålade garageportar. 
 

 
Figur 13. Från nordöst. 
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Figur 14. Från sydväst. 

 

 
Figur 15. Hedvigsdal tidigt 1900-tal. Foto: Salems Hembygdsförening. 
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Figur 16. Verkstadslängan från norr. 

 
Figur 17. Garage och vagnbod. 
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Kulturhistoriskt värde 
Hedvigsdal är varsamt renoverad och behåller många av sina ursprungliga kvaliteter vilket 
gör den till en god representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge. Med sitt läge 
invid vägen har villan ett miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders 
boendeförhållanden är den socialhistoriskt värdefull. Byggnadens ålder går fortfarande att 
uppleva genom nuvarande byggnadsvolym med tidiga tillbyggnader samt välbevarade och 
varsamt renoverade detaljer såsom fönster, gavlarnas snickarglädje och fasadpanel. 
 
Verkstadslängan är välbevarad och besitter ett högt värde genom att berätta om verksamhet 
som tidigare bedrivits av de boende på fastigheten. Även garaget/vagnboden är 
kulturhistoriskt intressant och välbevarat och samtliga byggnader ger tillsammans en 
möjlighet att uppleva en boendemiljö med ursprunglig karaktär.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och verkstadslängan förses med rivningsförbud 

 Ospröjsade och spröjsade tvåluftsfönster med pressade hörnjärn bevaras. 

 Verkstadslängans stomme, fasadtäckning, skorsten samt dörrar och fönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym där tillbyggnader har anpassats till den ursprungliga 
byggnaden samt till stor del har tillkommit i ett tidigt skede. 

 Sadeltak täckt med falsad plåt samt profilerade taktassar och enkel snickarglädje. 

 Liggande och stående faspanel i kombination med tidstypiska lister. 

 Tuktad naturstenssockel samt spritputsad sockel. 

 Garaget/vagnboden: Stående och liggande, rödfärgad panel. Röda bräddörrar med 
bandgångjärn och gröna garageportar.  
 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:56 – Björknäs 

Dånviksvägen 20 och 22 
 
Beskrivning 
Dånviksvägen 22 är en 1 ½ -plansvilla i nationalromantisk stil från tidigt 1900-tal. Byggnaden 
har en hög betongsockel och är klädd med liggande brun panel som tidigare varit målad med 
falu rödfärg. Fasaden delas på mitten av en vit, dubbel gördellist. Knutar, fönster, vindskivor 
och snickerier är vita. Taket som är klätt med tvåkupigt tegel är brutet samt har ett valmat 
övre takfall. Skorstenen är vitputsad. På framsidan finns en ursprunglig femkantig 
glasveranda med ovanliggande balkong och gaveluppbyggnad genom takfallet. Även 
baksidan har en gaveluppbyggnad. Fönstren är assymmetriskt placerade med varierande 
storlek. Byggnaden har flera småspröjsade originalfönster med pressade hörnjärn bevarade, 
men några har bytts ut till ospröjsade en- eller tvåluftsfönster. Fönstren i glasverandan är 
utbytta till ospröjsade tvåluftsfönster. Entréerna på fram- och baksidan har båda sentida 
dörrar. Villan har en mycket stor sjötomt med tidsenlig växtlighet i form av stora inhemska 
träd. På delar av tomten bedrevs odling under 1900-talets början. 

  

 
Figur 18. Dånviksvägen 22 från sydöst. 
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Figur 19. Dånviksvägen 22 från nordöst. 

 

 

Figur 20. Dånviksvägen 22 från nordväst. 
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På tomten ligger även Björknäs torp, en timrad enkelstuga i en våning (Dånviksvägen 20). Ett 
torp förekommer på platsen på kartmaterial från 1706. Stugan har murad stengrund, 
sadeltak av tvåkupigt tegel och putsad skorsten. Fasaden är klädd med stående gul panel och 
har vita knutar, fönster och vindskivor. Tidigare hade stugan fönster med två rutor i varje 
luft. Nuvarande fönster är i huvudsak ospröjsade tvåluftsfönster. På baksidan finns en 
utbyggnad med pulpettak som förekommer redan på fotografier från 1900-talets början. 
Detsamma gäller för den inbyggda förstukvisten. Björknäs torp är ett av få bevarade torp i 
området. 
 
 

 
Figur 21. Dånviksvägen 20 från söder. 
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Figur 22. Dånviksvägen 20 från nordväst. 

 

 
Figur 23. Dånviksvägen 20 till vänster i bild, tidigt 1900-tal. Foto: Salems Hembygdsförening. 
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Kulturhistoriskt värde 
Dånviksvägen 22 är en representant för sekelskiftets villabyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde.  
 
Den stora villan med väl tilltagen sjötomt är ett exempel på en av områdets mer påkostade 
byggnader. Trots viss förvanskning behåller villan till stor del sitt ursprungliga exteriöra 
uttryck.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 

 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Ursprungliga småspröjsade fönster med pressade hörnjärn bevaras 

 Vitputsad skorsten 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Bevarad ursprunglig byggnadsvolym 

 Brutet tak täckt med tvåkupigt tegel 

 Ursprunglig glasveranda 

 Liggande faspanel 

 Hög betongsockel 
 
Klassning: GUL 
 
Torpet Björknäs, Dånviksvägen 20, visar på områdets tidigare funktion och historia som 
jordbruksmark tillhörande gårdarna Uttringe och Rönninge, före uppstyckningen i 
villatomter. Tillsammans med Uttringe och Rönninge gårdar samt Dånvikens torp hör 
byggnaden till den enda kvarvarande bebyggelsen från 1706 års karta vilket ger det ett högt 
kulturhistoriskt värde, trots förändrad exteriör. 
 

Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Naturstensgrund 

 Timmerstomme 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadsvolym 
 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:305 – Axeltorp 

Dånviksvägen 21 
 
Beskrivning 
En ½-plansvilla troligtvis uppförd 1927. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med ny, 
liggande ohyvlad panel, målad med röd täckande färg. Knutar, fönster och snickerier är vita. 
Byggnaden har sentida aluminiumfönster indelade i sex rutor med falsk spröjs. Även 
ytterdörren är sentida. Byggnaden har mansardtak klätt med svarta betongpannor och 
gråputsad sockel. Skorstenen är tegelmurad. 
 
En tambur i en våning med ovanliggande balkong har byggts till i ett relativt tidigt skede och 
därefter har en vinkelställd del med samma utförande som ursprungsbyggnaden byggts till 
åt söder omkring 1968. Entrén har på senare år försetts med en öppen farstukvist och åt 
öster har en stor veranda med vitmålat räcke byggts.  
 

 
Figur 24. Från nordöst. 
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Figur 25. Från öst. 

 

 
Figur 26. Från sydväst. 
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Figur 27. Bygglovsritning som visar tidigare utseende från söder. Källa: Salems kommuns bygglovsarkiv. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde.  
 
Den vinkelställda tillbyggnaden åt söder är väl anpassad efter den ursprungliga byggnaden 
men övriga tillägg är mindre bra anpassade. Ut mot gatan bevarar villan dock sitt 
ursprungliga uttryck. Den sentida renoveringen av fasad, tak, fönster och dörrar är ovarsamt 
utförd då samtliga originalmaterial har bytts ut och fasaden tilläggsisolerats vilket påverkar 
det kulturhistoriska värdet negativt. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym med tillbyggnader som har anpassats till den ursprungliga 
byggnaden. 

 Mansardtak 

 Liggande panel 

 Tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:140 – Gustavsberg (tidigare Korshyttan) 
Rönninge Gårds väg 30 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla från 1907 på stor, kuperad tomt som är ursprunglig. Villans fasad är klädd med 
liggande faspanel målad med röd täckande färg. Knutar, vindskivor, fönster, verandastolpar 
och lister är vita. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Skorstenen är tegelmurad och sentida. 
På den östra fasaden finns en öppen veranda i två våningar med vita trästöd och fronter av 
rödmålade träskivor. På gårdssidan finns en tidig tillbyggnad med originalpanel och 
ursprungliga fönster med pressade hörnjärn och stängningsbeslag av tidig 1900-talsmodell. 
Även på södra gaveln finns två ursprungliga fönster. Fönstren har pressade hörnjärn och 
spetsigt överstycke. Övriga fönster är utbytta till ospröjsade två- och enluftsfönster. Taket 
har ursprungligen haft annan taktäckning än tegel och fasaden har varit målad med falu 
rödfärg. 
 
Tidigare har även en smedja och en ladugård funnits på tomten.  

 
 

 
Figur 28. Från sydöst. 
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Figur 29. Från sydväst. 

 
Figur 30. Från norr. 
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Figur 31. Gustavsberg tidigt 1900-tal. Foto: Fastighetsägarens. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Villan har trots exteriöra förändringar en förhållandevis väl 
bevarad karaktär genom att ursprunglig byggnadsvolym och flera originalmaterial är intakta. 
Utbyggnaden på baksidan är särskilt välbevarad och intressant. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Utbyggnadens ursprungliga panel och fönster bevaras 

 Ursprungliga små gavelfönster på södra gaveln bevaras 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k):  

 Ursprunglig byggnadsvolym  

 Sadeltak 

 Veranda med stolpar i trä 

 Liggande faspanel 
 
Klassning: GRÖN  
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Rönninge 1:119 – Rönninge Gård 

Rönninge Gårds väg 30 
 
Beskrivning 
Rönninge gårds historia går tillbaka till 1600-talet då torpet Rönninge blev säteri och ny 
huvudgård för Uttringe gårds ägare. Huvudbyggnaden uppfördes 1662. Kring samma tid 
flyttades flera byggnader från hemmanet Ålkistan till gården. I början av 1800-talet 
uppfördes två flyglar framför huvudbyggnaden. 1897 köptes gården upp av Rönninge AB 
med syfte att stycka upp marken i tomter till försäljning för främst bostäder, mindre 
jordbruk och sommarvillor. Gårdsbebyggelsen köptes 1904 av Frälsningsarmén för 
inrättandet av ett pensionat och vilohem. Sedan 1980-talet är Rönninge gård hotell- och 
konferensanläggning. 
 
Huvudbyggnaden är ett timmerhus i en våning med inredd vind. Fasaden är klädd med 
faluröd liggande faspanel och har vitmålade knutlådor, fönster, vindskivor och snickerier. Vid 
inventering pågick panelbyte samt isolering av gavlarnas fasader. Fönstren är i huvudsak av 
typen tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft. Fönsterbågarna intill entrén är från 
sekelskiftet. Byggnaden har en hög putsad stensockel och mansardtak klätt med svart, falsad 
plåt. På entréfasaden finns en stor frontespis med brutet tak samt en veranda med kolonner 
och balustrad som nås genom två svängda trappor. Verandan är utförd helt i trä och håller 
hög kvalitet. Frontespisen är klädd med stående panel.  
 
 
 

 

 
Figur 32. Huvudbyggnaden från söder. 
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Figur 33. Huvudbyggnaden från väst. 

 

 
Figur 34. Huvudbyggnaden från öst. 
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Figur 35. Huvudbyggnaden från öst. 

 
På baksidan är huset tillbyggt i omgångar. Äldsta utbyggnaden är ett kök i en ½ plan på östra 
sidan. Kring 1969 tillkom en långsträckt kurssal på byggnadens västra sida. Mellan dessa två 
byggdes en matsal på 1990-talet. 
 
På gårdsplanen framför huvudbyggnaden ligger två flygelbyggnader. Flyglarna har 
timmerstomme och är uppförda i en våning med inredd vind. Fasaderna är klädda med 
liggande faspanel målad med röd täckande färg. Den västra flygeln genomgick ett panelbyte 
år 2003. Knutar, fönster, foder och vindskivor är vita. Taken är brutna och klädda med 
tvåkupigt tegel. På vardera tak finns två putsade skorstenar.  Båda byggnaderna har murad 
naturstensgrund. Den västra flygeln har småspröjsade fönster och den östra har spröjsade 
tvåluftsfönster med två rutor per luft. Förstukvistar och trappor upp till flyglarnas 
ovanvåningar har uppförts på senare år. Entrédörrarna är sentida.  
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Figur 36. Den västra flygeln. 

 

 
Figur 37. Den östra flygeln. 
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Väster om huvudbyggnaden ligger en timrad, faluröd f.d. spannmålsbod. Byggnaden har 
timmerstomme som vilar på hörnstenar. Ursprungligen har byggnaden varit en våning hög 
men den byggdes på med ytterligare en våning i början av 1990-talet. Påbyggnaden är klädd 
med stående panel. Den södra gaveln har klätts med liggande panel. Byggnaden har sadeltak 
täckt med plåt som efterliknar tegelpannor. På framsidan finns två entréer med bräddörrar 
och entrétak täckta med tegel. Foder, vindskivor och dörrar är svarta. I bottenvåningen är 
fönstren vita ospröjsade tvåluftsfönster och på övervåningen småspröjsade fönster. På 
baksidan finns två sentida balkonger av trä. 
 

 
Figur 38. Det f.d. spannmålsmagasinet.  

Bredvid spannmålsmagasinet ligger en liten, timrad bod med pyramidtak. Taket är täckt med 
svart, falsad plåt. Boden vilar på betongblock och natursten. Fönstren är vitmålade och 
småspröjsade med pressade hörnjärn och excenterhakar. Fönster- och dörrfoder är 
svartmålade. Dörren är svart och sentida. 
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Figur 39. Bod. 

På södra delen av tomten finns ett kapell. Byggnaden är ursprungligen ett äldre timmerhus 
som 1959 byggdes om för Frälsningsarméns verksamhet.  Byggnaden förlängdes då åt söder. 
Troligtvis utfördes tillbyggnaden med timmerstomme. Tillbyggnadens fasader är klädda med 
locklistpanel. På baksidan är även det äldre timmerhuset klätt med locklistpanel. 
Tillbyggnaden har gjuten betonggrund och den äldre timmerbyggnadens grund har gjutits in 
i betong. Taket är täckt med svart plåt som ska efterlikna tegel. Tillbyggnaden har 
blyspröjsade fönster med färgat glas. Den äldre delen har småspröjsade fönster med 
pressade hörnjärn på framsidan och gaveln. På baksidan finns två treluftsfönster.  På 
entrésidans takfall finns sentida takfönster och på baksidan en takkupa samt en brandstege. 
Kapellets entré på den södra gaveln har en stiliserad klassicistisk utformning med breda grå 
fält på vardera sida om dörren samt ovanpåliggande list och sadeltak. På den västra 
långsidan finns två entréer under ett gemensamt entrétak i enkel klassicistisk stil. 
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Figur 40. Kapellet från nordväst. 

 

 
Figur 41. Kapellet från sydväst. 
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Sydväst om huvudbyggnaden ligger en ladugård klädd med faluröd stående panel samt 
locklistpanel. Foder, fönsterbågar och vindskivor är vita. Dörrar och portar är svarta eller 
faluröda och har smidda bandgångjärn. Ladugården har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.  
 
På tomten finns även ett antal sentida uthus, ett bostadshus från 1980-talet samt en 
klockstapel. 
 

 
Figur 42. Ladugården från nordöst. 

Kulturhistoriskt värde  
På Rönninge gård finns flera välbevarade byggnader från olika epoker i gårdens historia. Då 
det finns uppgifter om att flera byggnader flyttades till gården på 1600-talet är det mycket 
möjligt att det f.d. spannmålsmagasinet, boden och delar av kapellet är av hög ålder. 
Samtliga är värdefulla för förståelsen av gårdsmiljöns ursprungliga karaktär samt har 
byggnadshistoriska värden. Kapellet bevarar till stor del sitt ursprungliga uttryck från 1950-
talet med stiliserad klassicism men har förlorat sin ursprungliga karaktär i och med 
ombyggnaden. Det f.d. spannmålsmagasinet har förlorat sin ursprungliga karaktär av 
underordnad ekonomibyggnad men har ett visst kulturhistoriskt värde genom den bevarade 
timmerstommen som kan vara av hög ålder. Även ladugården som är från sent 1800-
tal/tidigt 1900-tal är av betydelse för förståelsen av gårdens historia och tidigare funktion. 
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Huvudbyggnaden har genomgått flera ombyggnationer men entrésidan bevarar till stor del 
sin ursprungliga karaktär och förmedlar pedagogiskt gårdens ålder och tidigare ställning i 
området. Flyglarnas grundvolymer har bevarad karaktär sedan uppförandet i början av 1800-
talet, men de sentida förstukvistarna och trapporna på byggnadernas entrésidor har 
påverkat det kulturhistoriska värdet negativt. Till viss del bevarar de äldre byggnadsmaterial. 
 
Rönninge gård har sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde och gårdsanläggningen som 
helhet är mycket värdefull för förståelsen av Rönninges äldre historia och karaktär. Den 
ålderdomliga bebyggelsen är byggnadshistoriskt värdefull. Genom att visa på 
boendeförhållanden på en sätesgård från 1600-talet och framåt har huvudbyggnaden ett 
socialhistoriskt värde. Perioden som Frälsningsarméns Pensionat och Vilohem speglar en 
viktig sida av Rönninges historia och förstärker anläggningens socialhistoriska värde samt gör 
den lokalhistoriskt intressant.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  
Huvudbyggnaden 

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Stomme 

 Sekelskiftesfönster vid entrén bevaras.  
 
Flyglarna 

 Byggnaderna förses med rivningsförbud 
 
Bod 

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Timmerstomme  
 

 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 
Huvudbyggnaden 

 Hög putsad sockel. 

 Bred, liggande faspanel målad med falu rödfärg samt vita knutlådor, fönster, foder 
och vindskivor.  

 Mansardtak med täckning av svart falsad plåt. 

 Tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Sekelskiftesfönster vid entrén. 

 Entréfasadens vita träveranda med kolonner och balustrad. 
 
Flyglarna 

 Murad naturstensgrund. 

 Liggande faspanel samt vita knutar, fönster, foder och vindskivor.  

 Mansardtak. 

 Putsade skorstenar. 

 Östra flygeln: tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Västra: småspröjsade 
tvåluftsfönster.  
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F.d. spannmålsmagasin 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg. 

 Grund av natursten. 

 Sadeltak. 
 
Bod 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg. 

 Grund av natursten. 

 Småspröjsade fönster. 
 
Kapell 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg.  

 Fasadbeklädnad av locklistpanel. 

 Småspröjsade fönster. 

 Blyspröjsade fönster. 

 Entrén på södra gaveln med klassicistiskt formspråk. 
 
Ladugård 

 Stående, faluröd panel 

 Svarta dörrar med bandgångjärn 

 Småspröjsade fönster 
 

 
Klassning: GUL 
 
 
 

 
  



 

43 

 

Rönninge 2:1 – Skolberga 
Uttringevägen 1 
 
Beskrivning 
Tvåvåningshus med delvis inredd vind. Klädd med gulmålad liggande faspanel med vita 
knutar, vindskivor och foder. Knutarna avslutads med kapitäl. Ursprunglig panel på södra och 
västra fasaderna. Fönstren är i en grön kulör och är av typen fyrluftsfönster med tvär- och 
mittpost samt tvåluftsfönster. Sadeltak klätt med röd korrugerad plåt. Murad skorsten. 
Husets ursprungliga del har en hög stensockel. Utskjutande gavelpartier på fram och 
baksidan är före detta verandor som byggts in. Dessa delar har svart spritputsad sockel. På 
baksidan finns en utbyggnad med ovanliggande balkong från 1967. På framsidan finns en 
sentida veranda med träräcke och plasttak.  
 
Skolberga uppfördes som Rönninges första skola av Rönninge och Uttringe samhällsförening 
år 1900. Därefter var huset missionshus under några år för att mellan åren 1919-1927 vara 
privatbostad. 1927 byggdes Skolberga om till vilohem och pensionat. 
 
Sedan 1940-talet har ett flertal mindre byggnader tillkommit på tomten. 
 

 
Figur 43. Från väst. 
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Figur 44. Från sydöst. 

 

 
Figur 45. Från nordöst. 
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Figur 46. Från nordväst. 

Kulturhistoriskt värde 
Skolberga har trots vissa ombyggnader en välbevarad karaktär och flera bevarade 
originaldetaljer såsom fasadbeklädnad och naturstenssockel. Även fyrluftsfönstren med 
träbågar är betydelsefulla för byggnadens karaktär. Som Rönninges första skola samt 
missionshus och pensionat har Skolberga ett stort socialhistoriskt och lokalhistoriskt värde. 
Det socialhistoriska värdet förstärks ytterligare då villan genom sin tidigare funktion som 
privatbostad även visar på äldre tiders boendeförhållanden. Skolberga har genom sin 
upphöjda placering i området ett miljöskapande värde. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k):  

 Nuvarande byggnadsvolym där om- och tillbyggnader har anpassats till den 
ursprungliga byggnaden. 

 Sadeltak  

 Naturstenssockel  

 Liggande faspanel samt hörnpilastrar avslutade med kapitäl  

 Korspostfönster med träbågar 
 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:203 – Lyckebo 
Rönninge Gårds väg 13 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på stor kuperad sjötomt. Villan är klädd med liggande faspanel målad 
med falu rödfärg. Fönstren är gröna spröjsade och ospröjsade tvåluftsfönster. På södra 
långsidan finns ett korspostfönster. Foder, knutar, syllist samt vindskivor är vita. Byggnaden 
har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel och profilerade taktassar under takfoten. Villan ligger 
i en sluttning och har åt väster en hög, mörkgrå, spritputsad sockel.  
 
Enligt uppgift från nuvarande fastighetsägaren är villan uppförd 1904-06 av tobakshandlaren 
Frans Oscar Pettersson. Ursprungligen hade huset en centralt placerad glasveranda. Omkring 
1914 ska den nuvarande glasverandan ha byggts. Verandan har spröjsade tvåluftsfönster och 
ovanliggande balkong med vitt sentida träräcke. Farstutillbyggnaden vid sidan om 
glasverandan tillkom troligtvis samtidigt. Nuvarande farstukvist och ytterdörr är sentida men 
i traditionell stil. På norra gaveln finns en utbyggnad i form av en köksentré med källare. 
1989 byggdes köksentrén om och en hög tegelmurad skorsten uppfördes. På västsidan finns 
en sentida veranda i trä som sträcker sig längs med hela fasaden. 
 
Frans Oscar Pettersson dotter Maja var sjuksköterska och bedrev från mitten av 1910-talet 
till 1940-talets slut barnpensionat i huset.  
 
 

 
Figur 47. Från sydöst. 
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Figur 48. Från nordöst. 

 

 
Figur 49. Från sydväst. 
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Söder om huvudbyggnaden uppfördes 1921 en mindre stuga kallad Pyttestugan. Stugan är 
utförd i jugend/nationalromantisk stil med kvalitetsmässigt utförda detaljer. Stugans namn 
står skrivet i tidstypiskt typsnitt ovan entrén. Byggnaden är klädd med faluröd liggande 
panel. Fönstren är gröna och småspröjsade och har vita foder och fönsterluckor. På farstun 
finns ett tidstypiskt fönster med organiska former och även det trekantsformade fönstret på 
södra gaveln är tidstypiskt. Stugan har naturstenssockel och sadeltak med tvåkupigt lertegel. 
 
På tomten finns även en mindre stuga kallad Grindstugan, två uthuslängor, en vedbod, en 
lekstuga, en matkällare och en sjöstuga. Samtliga har äldre ytskikt och byggnadselement 
bevarade. 
 

 
Figur 50. Pyttestugan från sydväst. 
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Figur 51. Pyttestugan från sydöst. 

 

 

 
Figur 52. Matkällaren. 
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Figur 53. Uthus tidigare innehållandes bland annat hönshus och snickarverkstad. 

 

 
Figur 54. Sjöboden. 
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Figur 55. Grindstugan. 

 
Figur 56. Lyckebo innan glasverandan och tillbyggnaden på framsidan. 
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Kulturhistoriskt värde 
Lyckebo är varsamt renoverad och behåller många av sina ursprungliga kvaliteter vilket gör 
den till en god representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge. Byggnadens ålder 
går fortfarande att uppleva genom nuvarande byggnadsvolym med i huvudsak tidiga 
tillbyggnader samt välbevarade och varsamt renoverade detaljer såsom originalpanel och 
äldre fönster. Med sitt upphöjda läge har villan ett miljöskapande värde i området. Villan är 
socialhistoriskt intressant genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden samt genom sin 
tidigare funktion som barnpensionat.  
 
Den välbevarade Pyttestugan är utförd i utpräglad jugend/nationalromantisk stil av hög 
kvalitet. Huvudbyggnaden, Pyttestugan samt de övriga uthusen bildar tillsammans en 
mycket värdefull komplett boendemiljö. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan, Pyttestugan, matkällaren och uthuset vid sjön förses med rivningsförbud 

 Villan: Ursprunglig liggande faspanel bevaras. 

 Pyttestugan: Originalfönster och fönsterluckor. Liggande rödfärgad faspanel. 
Naturstenssockel. 

 Uthus vid sjön: Originalfönster och dörrar. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Villan: Tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft, trippelkorstpostfönster.  Sadeltak 
med profilerade taktassar. Glasveranda och farstu. 

 Uthusen ska underhållas så att ursprunglig karaktär bevaras.  
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:10  

Rönninge Gårds väg 22 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på en höjd ovanför Rönninge gårds väg. Enligt uppgift byggd före 
1906. Villan har en utpräglad jugendstil med brutet tak med valmat övre takfall på gavlarna 
samt korspostfönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med enkupigt tegel. Åt öster 
har byggnaden en hög naturstenssockel och framför huset finns en stenmur ut mot vägen. 
Fasaderna är klädda med locklistpanel målade med röd täckande färg. Fönstren är 
ursprungliga och målade i en grön kulör. Foder, vindskivor och syllister är vita. Under 
takfoten sitter taktassar. På det östra takfallet sitter tre ursprungliga takkupor med 
småspröjsade fönster. Även på västra långsidan finns en takkupa samt villans groventré. På 
norra gaveln finns en öppen farstukvist i trä med tidstypisk dekor med utskurna hål.  
 
Villan har under en period under 1900-talet tillhört Frälsningsarméns vilohem och då 
fungerat som gästhemsannex. 
 

 
Figur 57. Rönninge 1:10 sedd från öster, från Rönninge Gårds väg. 
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Figur 58. Från nordväst. Västra långsidan.  

 

Figur 59. Från nordväst. Norra gaveln. 
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Figur 60. Från söder. 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden har mycket välbevarad karaktär och flera bevarade originaldetaljer såsom 
ursprungliga fönster, hög, tuktad naturstenssockel och ursprunglig byggnadsvolym. Villan är 
en god representant för Rönninges tidiga villabebyggelse. Den har ett miljöskapande värde i 
området, särskilt med anledning av sin placering på en höjd intill Rönninge gårds väg. Genom 
att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan ett socialhistoriskt värde. Den har även 
ett lokalhistoriskt värde genom sin koppling till Frälsningsarméns pensionatsverksamhet.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Tuktad naturstenssockel 

 Befintliga ursprungliga fönster bevaras 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig ursprunglig byggnadsvolym  

 Mansardtak täckt med enkupigt lertegel samt med taktassar under takfoten. 

 Locklistpanel  

 Öppen farstukvist med tidstypisk dekor 
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:69 – Villa Wi 

Dalsrovägen 4 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla med liggande, gulmålad faspanel och brant mansardtak täckt med tvåkupigt 
tegel. Byggnaden har en ljusgrå, putsad sockel och två tegelmurade skorstenar med 
utkragning upptill samt en sentida tegelskorsten. Takfoten är inklädd med panel. Fönster, 
foder, knutar, vindskivor och snickerier är vita. Villan byggdes ut åt väster 1923 och har 
numera en vinkelformad plan. Den västra delen står i en sluttning. Byggnaden är utförd i 
jugendstil med tidstypiska korspostfönster med småspröjsad överdel bevarade i 
tillbyggnaden från 1923. Den ursprungliga delen har tidigare haft jugendfönster men har nu 
spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft. På den västra gaveln finns ett burspråk 
med ovanpåliggande balkong. I vinkeln mellan byggnadskropparna finns en farstukvist i trä. 
Den renoverades vid en ombyggnation på 1960-talet. Då revs även en ursprunglig veranda 
på östfasaden och en utbyggnad innehållandes sovrum, klädkammare och matförråd 
uppfördes istället. Enligt uppgift ska barnhemsverksamhet tidigare bedrivits i villan. Villan 
ligger på en kuperad tomt som sluttar kraftigt på villans östra sida. 
 

 
Figur 61. Från norr. 
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Figur 62. Från norr. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Villa med välbevarad jugendkaraktär som är en god representant för Rönninges tidiga 
villabebyggelse och har ett miljöskapande värde i området. Flera originaldetaljer finns 
bevarade. Villan är socialhistoriskt och lokalhistoriskt intressant genom sin tidigare funktion 
som barnhem. Det socialhistoriska värdet förstärks ytterligare då villan genom sin funktion 
som privatbostad även visar på äldre tiders boendeförhållanden. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga jugendfönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadens grundvolym med ursprunglig byggnad samt tillbyggnad från 1923.  

 Liggande faspanel indelad med tidstypiska lister. 

 Brant mansardtak med panelinklädd takfot. 

 Hög ljusgrå sockel 

 
Klassning: GUL 

 
 



 

58 

 

Rönninge 1:68 - Dalsro  
Dalsrovägen 2 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla med tuktad naturstenssockel och sadeltak täckt med ärggrön, falsad plåt. 
Villan har frontespiser åt öst och väst. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med liggande, 
gulmålad faspanel. Fönster, vindskivor samt knut- och sockellister är vita. Under takfoten 
sitter profilerade taktassar. Villan har ursprungliga fönster med pressade hörnjärn, 
okopplade bågar och beslag av sen 1800-tals-/tidig 1900-talsmodell. Fönstren är 
korspostfönster i jugendstil där de övre lufterna är indelade i två rutor med vertikala spröjs. I 
villans förhöjda fasadliv sitter små tvåluftsfönster med spröjs. Skorstenen är i tegel med 
utkragning upptill och välvd plåthuva. Åt väster finns en utbyggnad från 2016. Utbyggnaden 
har pulpettak och fönster med spröjs i samma stil som husets ursprungliga.  
Tomten är starkt kuperad med en dalgång strax sydväst om bostadshuset. På den låglänta 
delen av tomten ligger ett uthus med liggande, gul panel och ärggrönt plåttak. Fönstren är 
vita, sentida enluftsfönster. 
 

 
Figur 63. Från öster. 
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Figur 64. Från nordost. 

 
 

 
Figur 65. Från sydväst. 
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Figur 66. Från söder. 

Kulturhistoriskt värde 
Villan har flera värdefulla bevarade originaldetaljer och är en god representant för 
Rönninges tidiga villabebyggelse. Tilläggsisoleringen har dock gjort att fönstren inte längre 
ligger i liv med fasaden vilket påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Villan har ett 
miljöskapande värde i området och genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har 
den ett socialhistoriskt värde. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga, ursprungliga fönster bevaras.  

 Befintlig skorsten av tegel med utkragning upptill bevaras.  

 Tuktad naturstenssockel. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig byggnadsvolym. 

 Liggande faspanel. 

 Sadeltak med frontespiser täckt med falsad plåt. Profilerade taktassar. 
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:204 - Elgsimmen (Tidigare Sjövillan) 

Rönninge gårds väg 15 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla på stor tomt med utblick över sjön Flaten. Villan är enligt uppgift uppförd 
1908. 1945 köptes den av Frälsningsarméns vilohem och byggdes om till gästhemsannex. 
1975 byggdes villan återigen om till enfamiljshus.  
 
Villan har en hög betongsockel och sadeltak täckt med plåt som ska efterlikna rött tegel. 
Fasaden är klädd med faspanel målad i en gul kulör, liggande i det nedre våningsplanet och 
stående i det övre. Panelen avdelas med vita lister. Även vindskivor, fönster, dörrar och 
foder är vita. Åt söder har villan en glasveranda i två våningar. Villans fönster är ursprungliga 
T-postfönster med pressade hörnjärn, okopplade bågar och beslag av sen 1800-tals-/tidig 
1900-talsmodell. Fönstren i glasverandans övre våning har en ovanlig spröjsindelning i övre 
luften. På glasverandan sitter även ett lunettfönster, på gavlarna finns små enluftsfönster 
med spetsiga överstycken och källarfönstren är småspröjsade enluftsfönster. Skorstenen är 
av tegel med mönstermurning upptill. På västra gaveln finns en farstukvist i trä byggd kring 
1976. Entrédörren är sentida. Villan ligger placerad på en upphöjning med en centralt 
placerad betongtrappa som leder ned till trädgården.  
 

 
Figur 67. Från Sydost. 
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Figur 68. Från Sydväst. Villan med sjön i bakgrunden.  

 

 
Figur 69. Från väster. 
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Figur 70. Från norr. 

 Norr om villan finns ett uthus som är senare tillkommet än villan men troligtvis uppfört 
under 1900-talets första hälft. Uthuset är klätt med liggande faspanel som numera är 
gulmålad men enligt uppgift från ägaren tidigare varit röd. Huset vilar på trä och betongblock 
och har sadeltak täckt med plåt som efterliknar tegel. Fönstren är vita tvåluftsfönster, varav 
ett är ursprungligt med pressade hörnjärn. Dörren är sentida. 

 

 
Figur 71. Uthus. 
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Kulturhistoriskt värde 
Villan har många välbevarade detaljer och mycket välbevarad karaktär. Den är en god 
representant för Rönninges mer påkostade bebyggelse från tidigt 1900-tal, bl.a. genom sin 
glasveranda samt upphöjda placering på en stor sjötomt. Villan har ett miljöskapande värde i 
området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har den ett socialhistoriskt 
värde. Villan har även ett lokalhistoriskt värde genom sin koppling till Frälsningsarméns 
pensionatsverksamhet. Uthuset har ett miljöskapande värde. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga, ursprungliga fönster bevaras.  

 Befintlig mönstermurad skorsten bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig byggnadsvolym. 

 Liggande och stående faspanel avdelad med lister. 

 Sadeltak med profilerade taktassar. 

 Hög betongsockel. 
 
Klassning: GUL 
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Uttringe 1:530 - Övre Dalstugan (under en period Dalstugan) 
Tunnelstigen 6 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla på högt belägen tomt. En murad stödmur av natursten finns åt öster. Villan 
renoverades 2015 och samtliga ytskikt är nya. Villan är klädd med röd, liggande faspanel och 
har vita knutar, fönster och vindskivor. Fönstren är sentida med falsk spröjs. De är i 
jugendstil med småspröjsade övre lufter. Villan har brant mansardtak täckt med enkupiga 
betongpannor och sockel målad i en gråblå kulör. Skorstenen är vitputsad och har en svart 
plåthuva. På östra fasaden finns ett burspråk. En utbyggnad i en våning har uppförts längs 
med västra långsidan och norra gaveln. Utbyggnaden har valmat tak täckt med enkupiga 
betongpannor. På södra gaveln finns en utbyggd farstu med flackt skärmtak. En entré finns 
även på södra gaveln av utbyggnaden. Ytterdörrarna är ljust grå fyllningsdörrar med fönster i 
översta fyllningen. 
 
På norra delen av tomten finns ett uthus med fasader av liggande rödfärgad faspanel och 
sadeltak med tvåkupigt lertegel. Vindskivor och knutar är till viss del svarta, till viss del vita. 
Fönster och dörrar är blå. På gaveln finns en fyllnadsdörr och på långsidan två bräddörrar 
med bandgångjärn. Uthuset har två enluftsfönster med pressade hörnjärn och ett 
enluftsfönster med spröjs och fyra rutor. 
  

 
Figur 72. Från öster. 

 



 

66 

 

 
Figur 73. Från nordväst. 

 

 
Figur 74. Från söder. 
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Figur 75. Uthus. 

Kulturhistoriskt värde 
Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan ett socialhistoriskt värde. Villan 
har dock renoverats och saknar kulturhistoriskt värdefulla byggnadselement varför det 
kulturhistoriska värdet är begränsat. Positivt för förståelsen av byggnadens ålder och för 
helhetsmiljön är att renoveringen som utfördes 2015 hade som ambition att återställa villan 
till en mer tidstypisk karaktär. Villan har ett visst miljöskapande värde. Uthuset har flera 
välbevarade detaljer och ger en möjlighet till förståelse för hur den ursprungliga 
boendemiljön en gång sett ut.   
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och uthuset förses med rivningsförbud. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Huvudbyggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym fortfarande 
kan upplevas. 

 Mansardtak 

 Uthuset: Liggande faspanel målad med falu rödfärg, två bräddörrar samt en 
fyllnadsdörr, enluftsfönster med pressade hörnjärn och ett enluftsfönster med spröjs 
och fyra rutor. 

 
Klassning: GRÖN 
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Uttringe 1:472 – Vidablick 
Dånviksvägen 25 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på stor kuperad tomt med utsikt över sjön Flaten. Villan genomgick en 
omfattande renovering 1967 och samtliga ytskikt byttes då ut. De enda bevarade 
originaldetaljerna är två små spröjsade fönster på gavlarna. Villan har brant mansardtak 
täckt med svarta betongpannor och hög, gråputsad sockel. Fasaden är klädd med rött 
fasadtegel i bottenvåningen samt gul stående lockpanel i den övre våningen. Fönstren är 
ospröjsade enluftsfönster. Åt nordost finns en frontespis samt en rektangulär 
fasadutbyggnad med ovanliggande balkong. Fasadutbyggnaden har ursprungligen varit en 
glasveranda. Längs med västra gaveln finns en veranda från ombyggnaden 1967. Verandan 
har plåttak och träräcke. Detaljer såsom fönster, vindskivor, balkongräcke och verandaräcke 
är vita. Skorstenen är av rött tegel. Vid ombyggnaden utökades villan med ett garage, 
utrymme för oljepanna och hög tegelskorsten åt väster. Garaget är putsat i en gul kulör och 
har pulpettak täckt med svart korrugerad plåt. Garage- och fönsteromfattningar är ljust grå, 
dörrar och fönster vita. 
 
På västra delen av tomten finns ett mycket välbevarat uthus. Uthuset är klätt med liggande 
rödfärgad faspanel och har pulpettak av korrugerad plåt och med taktassar i takfoten. 
Uthuset har två röda bräddörrar på framsidan och en på ena gaveln. Fönstren är 
ursprungliga med pressade hörnjärn och tre rutor. Uthuset innehåller bland annat vedbod. 
 

 
Figur 76. Från nordöst. 
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Figur 77. Från nordväst. 

 

 
Figur 78. Från sydväst. 
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Figur 79. Från öster. 

 
Figur 80. Uthus. 
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Figur 81. Villans fasad mot norr före ombyggnationen 1967. Uppmätningsritning från 1967. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Villan har renoverats kraftigt och saknar i princip kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadselement varför det kulturhistoriska värdet är mycket begränsat. Villan hör dock till 
Rönninges äldre villabebyggelse och bör bevaras. Uthuset är mycket välbevarat och 
kulturhistoriskt värdefullt. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Värdebärande element att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Uthusets befintliga fönster bevaras. 
 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Huvudbyggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym fortfarande 
kan upplevas. 

 Mansardtak 

 Ursprungliga fönster i gavelspetsarna. 

 Uthuset: liggande faspanel målad med falu rödfärg, röda bräddörrar och vita fönster. 
 
Klassning: BLÅ 
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Rönninge 1:9 

Rönninge Gårds väg 20 
 
Beskrivning 
1½-plansvilla med förhöjt fasadliv. Villan har tuktad naturstenssockel och sadeltak täckt med 
svart plåt som ska efterlikna tegel. Skorstenen är inklädd i svart plåt. Fasaden är målad med 
röd slamfärg och klädd med faspanel som troligtvis är ursprunglig. Panelen är liggande i 
bottenvåningen och stående i övervåningen och avdelas av en vit lit list. Även fönster, knutar 
och vindskivor är vita. Fönstren är ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Bredvid ytterdörren 
finns ett ursprungligt småspröjsat fönster med pressade hörnjärn. Ytterdörren är sentida. På 
framsidan finns en sentida farstukvist som kragar ut över en mindre naturstensgrund som 
troligen är ursprunglig. Verandan är klädd med rödfärgad, liggande faspanel och har vita 
hörnstolpar och vindskivor. På gavlarna finns äldre elisolatorer av porslin bevarade.  
Villan förföll då den under en period på 1970- och 1980-talet stod obebodd men har därefter 
renoverats 1986. Då tillkom troligtvis den nuvarande verandan.  
 

 
Figur 82. Från söder. 
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Figur 83. Från väster. 

 

 
Figur 84. Från norr. 
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Figur 85. Från öster. 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Villan har trots exteriöra förändringar en förhållandevis väl 
bevarad karaktär genom att ursprunglig byggnadsvolym och flera originalmaterial är intakta. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Ursprungligt fönster vid entrén bevaras.  

 Tuktad naturstensgrund 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig ursprunglig byggnadsvolym. 

 Liggande och stående rödfärgad faspanel avdelad med vita lister. Vita knutar och 
vindskivor. 

 Sadeltak 
 
Klassning: GRÖN 
 

 



 

75 

 

Referenser 
 
Tryckta källor: 
Blomberg, Kurt (red.)(1973) Salemsboken. Nyköping: Gust. Österbergs Tryckeri AB. 
 
Bornhall, Ingrid (1986) Underlag för kulturminnesvårdsprogram för Salems kommun Del 1: 
Uppsatser – Industrier och näringar, skolbyggnader, folkrörelsebyggnader, samt byggnader 
för vård och rekreation. 
 
Salems hembygdsförening (2000) Gamla Rönninge i ord och bild  
 
Salems hembygdsförening (1989) Rönninge – när seklet var ungt 
 
Salems hembygdsförening (1998) Villanamn i Rönninge – andra upplagan. 
 
Stiftelsen Stockholms läns museum (1986) Rönninge – kulturhistoriska miljöer. Stockholm: 
Hammarby bok- 6 offsettryckeri AB.  
 
 
Otryckta källor: 
Bebyggelseinventering i Salems kommun 1972, Helene Stålfelt 
 
Bygglovshandlingar, Salems bygglovsarkiv 
 
Historiska fotografier och kartor, Salems hembygdsförening 
 
  



 

76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Järnvägsgatan 25, 131 54 NACKA. Tel vx 08-586 194 00, info 08-586 194 01. Fax 08-32 32 72. E-post museet@stockholmslansmuseum.se 

 



MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT 
 
 
 

 
 

 
2017-05-29 

 
 
 
 
 
 
 

 
Geoteknisk undersökning byggnadsmark-Fastigheten Salem-Rönninge 1:531  
 
 

 



   
 
  1 
 

 

  



   
 
  2 
 

 

Innehåll 

 

 

1 OBJEKT 3 

2 ÄNDAMÅL 3 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 3 

4 STYRANDE DOKUMENT 3 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 3 

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 4 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 4 
6.2 Befintliga anläggningar 4 

7 UTSÄTTNING/INMÄTNING 5 

8 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN 6 

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 7 

9.1 Utförda undersökningar 7 

9.2 Undersökningsperiod 7 
9.3 Fältingenjörer 7 

10 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 7 

10.1 Utförda undersökningar 7 

10.2 Hydrogeologiska undersökningar 7 

11 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 7 

12 HÄRLEDDA VÄRDEN 7 

13 REKOMMENDATIONER 8 

14 BILAGOR 8 

BILAGA 1-LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 9 

BILAGA 2-TOLKNING AV CPT-SONDERING 10 

BILAGA 3-INLÄSTA BORRHÅL 11 

 

 

  



   
 
  3 
 

 

 

1 OBJEKT 

På uppdrag av HIFAB har PÖYRY Sweden AB genomfört en geoteknisk undersökning av en tomt 

belägen i Salems kommun. 

Denna Rapport är upprättad av Adam Bogdanski-PÖYRY Sweden AB och granskad av Birger Back- 

TA Geoteknik PÖYRY Sweden AB 

2 ÄNDAMÅL 

Syftet med undersökningen är att ge de geotekniska förutsättningarna för bebyggelse av fastigheten 

Salem-Rönninge 1:531 i Salems kommun. Denna geotekniska markundersöknings är underlag för 

bedömning av lämplig markanvändning samt rekommendationer för fortsatt detaljplanering och 

bebyggelse. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Underlag utgörs av: 

 Jordartskarta 1:1250 från Statens geologiska undersökningar (SGU). 

 Karta ur Google Maps ® 

 

4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997- 2 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 1 Styrande dokument planering och redovisning 

Undersökningsmetod  Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 
Fältutförande SS-EN ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl. komplettering 

2013. 

Tabell 2 Styrande dokument provning 

Undersökningsmetod  Standard eller annat styrande dokument 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1 
Jb-totalsondering (Jb-tot) ISO/WD 22476-X 
Skruvprovtagning ISO/FDIS 22475-1 
Viktsondering SIS-CEN ISO TS22476-10 
Vingförsök SS - EN ISO 22476-9 

Tabell 3 Styrande dokument laboratorieundersökning. 

Undersökningsmetod  Standard eller annat styrande dokument 

Siktningar 
 

Analyser utförda i enlighet med Svensk  
standard eller angivna metoder, vilka anges i  
respektive protokoll.   

Rutinundersökning Analyser utförda i enlighet med Svensk  
standard eller angivna metoder, vilka anges i  
respektive protokoll 

 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2). 
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6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Den befintliga marken är relativt plan och består av fyllningsmassor med varierande sammansättning 

som överlagrar vad som bedöms bestå av lera och silt utgörandes gammal sjöbotten av en tidigare vik 

till intilliggande sjön Flaten. Området förefaller vara del av en sprickdal som löper ungefär N-S 

riktning som bildar en ravin ungefär där tomten och Dånviksvägen är belägna.  

I de norra delarna är området fortfarande tillräckligt lågt beläget för att hålla kvar vatten och utgörs av 

ett kärr med torv och gyttjeavlagringar som underlagras av lera och silt. Genom tomten rinner en 

mindre bäck i syd-nordlig riktning som tömmer sig i kärret. Bäcken är i dagsläget kulverterad med 

läget under fyllningen okänt.  

De nordvästra delarna av dalen utgörs av fyllning som är lägre belägen och överlagrar delvis 

kärrtorven. Enligt uppgift från Nuvarande fastighetsägare till Rönninge-Salem 1:531 så utgörs 

fyllningen delvis av hushållsavfall som deponerats för länge sedan. 

I söder avgränsas området av Dånviksvägen som passerar på en vägbank ca 6 m hög ovan ravinens 

lägsta delar. I de östra delarna ligger verkstadsbyggnaden som är grundlagd på en utsprängd 

berghylla. Berget går i dagen på ett flertal ställen här och är högre beläget än resterande delen av 

tomten och förmodas därför utgöra en förkastning eller annan rörelsezon som gör att man kan 

förmoda en avsevärd skillnad beträffande berggdjup för övriga delar av tomten. 

Tomten är uppfylld i princip i hela sin yta. 

6.2 Befintliga anläggningar 

Inom området finns en verkstadsbyggnad/barack  
 

 

Figur 1, Ungefärlig placering av undersökt tomt (blått), kartan ej skalenlig (karta-SGU). 
Området innanför grönt är enligt uppgift från ägare till 1:531 tidigare kärr som fyllts ut 
med hushållsavfall. 

Enligt SGU’s jordartskarta (Figur 1Figur 1, Ungefärlig placering av undersökt tomt (blått), kartan ej 

skalenlig (karta-SGU).) består området ytligt av lera och silt (gul diagonal skraffering) och överlagrad 

med fyllning (grå stående skraffering) de nordligaste delarna utgörs av kärrtorv och gyttja.  
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7 UTSÄTTNING/INMÄTNING 

Använt koordinatsystemet är Sweref 99 15 00 i plan och RH 2000 i höjd. 

Inmätning av utförda undersökningspunkter utfördes Norconsult AB. 

   

Tabell 4. Koordinater Borrhål. 

Hål nr X Y Z 

1 6564453.0626 134177.8995 29.0659 
3A 6564409.2831 134173.0685 29.4316 
4B 6564412.9426 134157.6686 29.0119 
6 6564454.3126 134141.3553 22.2016 
 

 

Figur 2. Kartbild över placering av borrhål på tomt, ungefärliga tomtgränser i rött. 
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Figur 3 Satellitbild över placering av borrhål på tomt, ungefärliga tomtgränser i rött. 

  

8 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN  

   

Överst finns fyllning med överkant på ca +29 m med uppmätt mäktighet på ca 9-12 m utifrån 

sonderingshål men kan lokalt säkerligen vara större då en viss sättning bör ha skett pga lerans 

konsolidering och nedpressning av block och massor i gyttja och torvlagren.. Fyllning utgörs av 

diverse restmasssor av varierande sammansättning men kan närmast beskrivas vara leriga och siltiga 

schaktmassor med inslag av grus sten och mindre block samt byggnadsrester som betong och tegel 

och asfaltbundet material. Massorna är av den typ som ofta fås vid ledningsschakter i gator. På grund 

av svårigheten med att sondera genom fyllningen så har detta uteslutande skett genom användande av 

Jb-totalsondering (hål 1,3A & 4B) och varken störda eller ostörda prover har kunnat erhållas ur dessa 

hål utan endast sonderingsmotstånd och djup till berg. 

De undersökningar som kunnat genomföras för att bestämma jordlagerföljd och fasthet hos mark har 

istället skett från borrpunkt nr 6 där fyllningen endast är 2,5-3 m tjock. Undersökningarna i punkt 6 

består av 1 st viktsondering till fast botten, 1 st CPT-sondering och 1 st vingsondering. 

I punkt nr 6 består första halvmetern av sandig/grusig fyllning som underlagras av sandfyllning med 

byggnadsrester som tegel och betong i ned till 2,7 m djup.  

Därunder följer 0,8 m torv som underlagras av 0,5 m gyttja ned till 4,0 m djup.  

Från 4 m och nedåt saknas provtagning av material och bilden av jordprofilen här bygger därför på 

utvärdering av resultat från CPT-sondering. Mellan 4-8,5 m framgår det att jordlagret består av lös 
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lera vartefter en mer varvig lera med inlagring av silt mellan 8,5-9,5 m djup tar vid. Siltleran 

underlagras av friktionsjord som företrädesvis består av medel fast lagrad sand. 

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

9.1 Utförda undersökningar 

Geotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn Geotech 605. 

CPT-sonderingar har utförts med spets av typ NOVA och utvärderats i CONRAD och redovisas i 

Bilaga 2– CPT-utvärdering. 

9.2 Undersökningsperiod 

Geotekniska fältarbeten har utförts under början av maj månad 2017. 

9.3 Fältingenjörer 

Geotekniska fältarbeten har utförts av Richard Carlsson (Norconsult). 

10 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

10.1 Utförda undersökningar 

Följande analyser har utförts på upptagna jordprover: 

Störda prover: 

 Rutinundersökning 4 st. 

 Utvärdering konflytgräns 1 st. 

Utförda analyser redovisas i Bilaga 1 – Labresultat Geoteknik. 

Geotekniska laboratorieanalyser är utförda av Geolabbet vid WSP Samhällsbyggnad i Göteborg. 

Proverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas efter utförd 

undersökning i sex månader. 

10.2 Hydrogeologiska undersökningar 

Vid skruvprovtagning noterades vatten ca 2,5 m under markytan i borrhålet, vilket ger nivå ca 19,7 m 

(RH2000). Det kan för övrigt förutsättas att grundvattenvariationerna p g a närheten till kärret är små. 

11 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Enligt muntlig kommunikation med nuvarande ägare så har en geoteknisk undersökning företagits 

någon gång på 1990-talet inom fastigheten. Något skriftligt underlag från undersökningen har inte 

funnits att tillgå men fastighetsägaren hävdar att ett jordjup om ca 6 m hade mätts upp i undersökta 

punkter. 

12 HÄRLEDDA VÄRDEN 

CPT-sonderingen ger lerans karaktäristiska odränerade skjuvhållfasthet till 14-24,4 kPa med i 

genomsnitt 16,2 kPa. 

Vingsondering ger för leran liknande värden mellan 11-32 Kpa och en odränerad skjuvhållfasthet på i 

genomsnitt 19 kPa. 

Den siltiga leran kan antas ha en skjuvhållfasthet om 25 kPa ej korrigerat för konflytgräns. 

Värdena gäller i släntfot där borrningen genomförts medan man kan förutsätta att en viss 

konsolidering och därmed hållfasthetstillväxt skett för de delar som överlagras av fyllningen pga 

dennas mäktighet. 
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Konflytgränsen har endast utvärderats prover på för gyttjan på 3,5-4 m djup och är här 183 %. Även 

om man kan anta bättre värden för leran så är rekommendationen att lerans skjuvhållfasthet reduceras 

för övriga djup med i vart fall µ=0,7. 

Friktionsjorden som underlagrar lera och silten kan antas ha en dränerad friktionsvinkel om Φ=30° 

 

13 REKOMMENDATIONER 

På grund av svårigheten att sondera genom fyllnadsmassorna så kunde varken skjuvhållfasthet eller 

sättningsegenskaper hos jorden belägen under den tjocka fyllningen bestämmas. Kompletterande 

undersökningar i detta syfte rekommenderas innan  marken används för byggnadsändamål. 

 

14 BILAGOR 

Bilaga 1 Laboratorieresultat 

Bilaga 2 CPT-utvärdering 

Bilaga 3 inlästa borrhål. 
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BILAGA 1-LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 
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BILAGA 2-TOLKNING AV CPT-SONDERING 
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1 Inledning 

1.1 Uppdrag och syfte 
Hifab har på uppdrag av Salems kommun utfört en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning inom fastigheten Rönninge 1:531 i Salems kommun. Tidigare har Hifab utfört 
en översiktlig undersökning (2017) som bland annat påvisade tjärasfalt med höga halter av PAH, 
samt ett grundvattenprov med förhöjda halter av ftalater. 

Det primära syftet med den kompletterande undersökningen har varit att undersöka 
omfattningen av den påträffade tjärasfalten, samt att verifiera och undersöka ftalater som 
påträffades i grundvattnet i fastighetens nordvästra hörn. 

En uppskattad kostnad för en möjlig avhjälpande åtgärd har också beräknats.  

1.2 Bakgrund 
Fastigheten Rönninge 1:531 ligger i Rönninge, Salems kommun, med adressen Dånviksvägen 36. 
Fastigheten ligger cirka 500 meter sydväst om Rönninge Gård och cirka 500 meter väst om sjön 
Flaten. Dånviksvägen utgörs av en f.d. banvall innan ny dragning av järnväg skedde genom en 
bergtunnel i söder. Tidigare verksamheter på fastigheten har inkluderat t.ex. verkstad och en 
plastfabrik enligt muntliga uppgifter från nuvarande fastighetsägare och verksamhetsutövare. För 
närvarande bedrivs en verkstad med maskinservice och tillhörande tvätthall på fastigheten. 
Verksamhetsutövaren förmedlar och utför även tjänster som markentreprenör. Med tanke på 
nuvarande och tidigare verksamheter kan det därför inte uteslutas att mark inom fastigheten är 
förorenad. 

Enligt tidigare utförd markundersökning (Hifab, 2017) är största delen av fastigheten uppfylld av 
fyllnadsmassor i en mäktighet som uppgår till minst 6-7 meter. Utfyllnaden bedöms primärt ha 
skett under mitten av 1970-talet och under senare delen av 1990-talet samt fortsatt på 2000-talet. 
Undersökningen visade att det finns föroreningar av petroleumkolväten och PAH i fyllningsjord 
samt petroleumkolväten, PAH och ftalater i grundvattnet. Med undantag för påträffad PAH-
asfalt i punkt 4 bedömdes föroreningshalterna i fyllningen som låga. Uppmätta halter i enskilda 
stickprov understeg med god marginal Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 
markanvändning, och med avseende på pågående verksamhet bedömdes miljö- och hälsoriskerna 
inom fastigheten som acceptabla. Skattade medelhalter för föroreningar bedöms ligga under 
riktvärdet för känslig markanvändning. 

2 Genomförd provtagning 

2.1 Jord 
Provtagning och undersökning av jord gjordes med maskingrävare i två punkter, varav en punkt 
sammanföll med borrhål nr 4 där misstänkt tjärasfalt tidigare påträffats. Provgroparnas lägen 
framgår av Bilaga 1. Syftet med provgroparna har huvudsakligen varit att kartlägga omfattningen 
av påträffad asfalt.  
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2.2 Vatten 
Förnyad provtagning har gjorts av grundvatten i röret GV1. Ytterligare ett grundvattenrör 
installerades genom handborrning norr om fastigheten i en punkt (GV 4) som bedöms ligga 
direkt nedströms huvudbyggnaden. Ytvatten har även provtagits i två punkter, dels uppströms 
fastigheten söder om Dånviksvägen (GV3) samt ca 60 m norr om fastigheten i ett dike.  

2.3 Analyser 

2.3.1 Fältanalyser 
Jordprov från de två provgroparna har analyserats med PID-instrument på Hifabs 
fältlaboratorium. Instrumentet mäter organiska ämnen som kan förångas och joniseras av 
instrumentets UV-lampa på 10.6 eV. Luften ovan jordprover i diffusionstät påse har analyserats 
efter att fältproverna värmts upp till rumstemperatur. Resultaten är relativa (semikvantitativa) och 
beror av temperatur, organiskt innehåll, fukt förutom olika ämnens relativa respons. Flyktiga 
ämnen som exempelvis bensen har hög respons medan mellantunga alifater har låg respons (men 
kan förekomma i påsens luft om fuktigt jordprov). Instrumentet linjära område är också 
begränsat och varierar för olika ämnen. Resultatet ska därför bedömas mot övriga fältiakttagelser 
och jordprovens position i jordlagerföljden. 

2.3.2 Laboratorieanalyser 
I provgrop 2 (PG2) uttogs bitar av asfalt för kemisk laboratorieanalys. Sedan tidigare har asfalt 
från borrpunkt 4 analyserats. Proven har analyserats med avseende på PAH. 

Yt- och grundvatten från tre punkter har analyserats med avseende på ftalater. En punkt 
uppströms fastigheten i en bäck (GV3) samt två punkter nedströms fastigheten (GV1 och 4). 
Vattenprovet uppströms fastigheten utgör en referensprovtagning för att utesluta en eventuell 
annan föroreningskälla för ftalater. 

3 Resultat 

3.1 Fältanalyser och fältintryck 
I provgroparna PG1 och 2 har PID-instrumentet visat låga utslag (under 0,5 ppmv). Generellt 
utgörs fyllningen av grovt material huvudsakligen bestående av sand, grus och sten. I provgrop 1 
finns ett sammanhängande asfaltlager som ej bedöms vara tjärasfalt. I provgrop 2 återfinns bitar 
av asfalt i den översta halvmetern som troligen härstammar från tidigare verksamhet med 
uppläggning och sortering av asfalt som skett inom området.  

I punkten GV4 installerades ett nytt grundvattenrör som användes för provtagning av 
grundvatten efter omsättning. Partiklar kunde observeras i vattnet som troligen beror på att röret 
installerats i mark med lerig/gyttjig karaktär. I grundvattenröret noterades en lukt av ägg. 

3.2 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorierapporter redovisas i Bilaga 2. 
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3.2.1 PAH i asfalt 
PAH har analyserats i bitar av asfalt från provgrop 2. Resultat från den tidigare undersökningen 
finns även på asfalt från borrpunkt 4 som motsvarar området vid provgrop 1. 

Tabell 1. PAH i asfalt från provgroparna 1 och 2. Halterna anges i mg/kg TS och jämförs mot 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM samt Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall. 

Ämne Pt 4 (PG1) PG2 KM MKM Farligt avfall 

Nivå (m.u.m.y)  1 m 0-0,5m      

PAH, summa L 33 <0,75 3 15  

PAH, summa M 340 7 3,5 20  

PAH, summa H 200 1,7 1 10  

PAH, summa 16 570 8,7    

PAH, canc. 180 1,7   100 

PAH, övriga 390 7   1000 

 

Resultaten visar att ett asfaltprov från borrhål 4 (Pt 4), som sammanfaller med provgrop 1, 
innehåller höga halter av PAH över gränsen för farligt avfall. I provgrop 1 kunde dock ingen 
omfattande förekomst av tjärasfalt konstateras i samband med grävningen. Ett sammanhängande 
asfaltlager hittades men som inte bedömdes vara tjärasfalt. 

I provgrop 2 påträffades också en del asfaltbitar som misstänka härstamma från verksamhet med 
sortering och lagring av asfalt på platsen. Analysen visar att asfalten i PG2 inte innehåller höga 
halter av PAH. 

3.2.2 Ftalater i vatten 
Vid den kompletterande provtagningen har ftalater analyserats i vatten från tre punkter. Samtliga 
resultat redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Ftalater i vatten. Halterna anges i µg/l och jämförs mot Holländska riktvärden (VROM, 2000) 
som indikerar kraftig föroreningskälla (intervention value). 

Ämne  
GV1 

170509 
GV1 

170803 
GV3 

170809 
GV4 

170809 
Intervention 

value 

dimetylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

dietylftalat 1,73 <0.60 <0.60 1,16  

di-n-propylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-butylftalat 1,16 <0.60 <0.60 2,58  

di-iso-butylftalat 11,6 <0.60 <0.60 14  

di-pentylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-oktylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 <1.3 <1.3 <1.3  

butylbensylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

di-cyklohexylftalat <0.60 <0.60 <0.60 <0.60  

Summa ftalater 14,5 - - 17,7 5,0 
 

Vid den översiktliga markundersökningen (170509) påträffades ftalater i röret GV1. En 
uppföljande provtagning (170809) har dock inte kunnat bekräfta halterna i röret. Röret GV1 är 
dock inte placerat på ideellt läge för att fånga upp eventuella föroreningar som eventuellt kan 
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komma från den tidigare plastfabriken. Beroende på nederbörd och torka kan varierande resultat 
förväntas. 

Referensprovtagning i punkten GV3 uppströms fastigheten visar med stor sannolikhet att de 
påträffade ftalaterna i GV1 kommer från verksamheten på Rönninge 1:531. Ytterligare ett 
grundvattenrör (GV4) installerades och provtogs 170809. Läget för röret är bättre lämpat att 
fånga upp eventuella föroreningar från den f.d. plastfabriken. Återigen påträffas halter av ftalater 
som överskrider de Holländska riksvärden (VROM, 2000) som indikerar en kraftig 
föroreningskälla.  

4 Kostnadsuppskattning för avhjälpande åtgärd 
Här redovisas en uppskattning av kostnader för genomförande av en avhjälpande åtgärd 
(sanering) som kan komma att behövas i samband med exploatering av fastigheten Rönninge 
1:531. I nuvarande kunskapsläge är det osäkert om någon avhjälpande åtgärd är nödvändig. 
Påträffade halter av metaller, petroleumkolväten och PAH i mark är generellt sett låga. Inga 
beräknade medelvärden för något ämne i jord överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för känslig markanvändning. Ingen omfattande utbredning av tjärasfalt har heller kunnat 
bekräftas i den kompletterande undersökningen. Däremot indikerar förekomsten av ftalater i 
grundvattnet att en framtida åtgärd kan bli nödvändig. Det kan heller inte uteslutas att förorenad 
mark förekommer under huvudbyggnaden som kommer att kräva en åtgärd vid en exploatering. 

I Tabell 3 redovisas en uppskattad kostnad för en avhjälpande åtgärd av mindre slag där 
blandförorenad jord med halter KM-MKM behöver omhändertas. Förutsättningarna är att en 
föroreningskälla motsvarande ca 500 ton eller ca 280 m3 behöver åtgärdas. Transportkostnaden 
från Dånviksvägen till närmaste mottagare (SRV i Huddinge) har antagits till 75 kr/ton baserat på 
aktuella kostnader för transport av grus. Mottagningskostnaden har satts till 300 kr/ton men kan 
variera beroende på mottagare och behov av täckmassor. 

 

Tabell 3. Bedömning av kostnader för avhjälpande åtgärd för 500 ton blandförorenad jord med halterna 
KM-MKM. 

Moment Kostnad (SEK)* 

Anmälan och miljökontrollplan 25 000 

Grävmaskin 2 dagar 20 000 

Transport- och mottagninskostnader 200 000 

Miljökontroll och redovisning 60 000 

Totalt: 305 000 
*exkl. moms 

Observera att kostnaden är ungefärlig och baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar samt 
information hämtad från entreprenörers hemsidor på internet. Den totala saneringskostnaden 
borde dock rimligen vara lägre än 500 000 kr. Beräkningen utgör inte en offert.  
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5  Slutsatser och rekommendationer 
Den kompletterande markundersökningen har inte kunnat påvisa någon omfattande förekomst 
av tjärasfalt i fyllningsjord. Förekomst av tjärasfalt bedöms förekomma endast sporadiskt. 

Genomförd kompletterande markundersökning visar att grundvattnet troligen har förorenats i 
samband med den tidigare verksamheten med plastfabrik inom fastigheten Rönninge 1:531. 
Någon punktkälla för föroreningen har inte kunnat identifieras. Föroreningskällan kan utgöras av 
kemikalierester som dumpats i fyllningen när plastfabriken avvecklades alternativt komma från 
kemikalierester som hamnat i avlopp/dike kontinuerligt medan verksamheten pågick.  

Med tanke på att ftalater återigen påvisats i grundvatten i oacceptabla halter rekommenderas att 
en bekräftande provtagning av grundvatten utförs i det nyinstallerade grundvattenröret (GV4) 
som är mer lämpligt beläget för provtagning. Om ftalter påvisas i kontrollprovet bör utredningen 
utökas i syfte att om möjligt identifiera en föroreningskälla samt undersöka hur omfattande 
spridningen är till omgivningen. Ytterligare provtagning av ytvatten längre nedströms bör utföras 
för att ta reda på om ftalater har nått närmaste recipient, sjön Flaten i öster. Om ftalater kan 
påvisas i kontrollprovet och längre nedströms rekommenderar Hifab att ett program för 
miljökontroll upprättas i syfte att följa utvecklingen samt att Salems kommun på kort sikt 
överväger åtgärder för rening av grundvatten nära källan. På längre sikt rekommenderas att 
föroreningskällan för ftalater identifieras och åtgärdas. 

En uppskattad kostnad för en mindre avhjälpande åtgärd (sanering) av förorenad mark har 
beräknats. Med nuvarande kunskapsläge bedöms det dock inte som nödvändigt att utföra någon 
avhjälpande åtgärd och kostnaden baseras inte på några resultat som framkommit i vare sig den 
översiktliga eller den kompletterande undersökningen. Däremot kan förekomsten av ftalater i 
grundvattnet i ett senare skede leda till behov av en åtgärd. 

Vid en eventuell exploatering för bostäder rekommenderas att skiftning av ytliga massor görs om 
grundläggning planeras ske vid nuvarande marknivå. En sådan skiftning är också 
anmälningspliktig eftersom föroreningar påträffats, om än i låga halter, och kan likställas med en 
avhjälpande åtgärd. 

 

Stockholm den 17:e augusti, 2017 
Hifab AB 

Ralf Dahlqvist  
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Ankomstdatum 2017-08-10 Hifab AB
Utfärdad 2017-08-15 Alejandra Silva

Box 190 90
104 32 Stockholm
Sweden

Projekt Rönninge 1:531
Bestnr 338676

Analys av grundvatten

Er beteckning GV1

Provtagare Alejandra Silva
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910470

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign

dimetylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

dietylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-n-propylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
di-pentylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-n-oktylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 1 1 VITA
butylbensylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

Er beteckning GV4

Provtagare Alejandra Silva
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910471
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

dimetylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
dietylftalat 1.16 0.41 µg/l 1 1 VITA

di-n-propylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-n-butylftalat 2.58 0.90 µg/l 1 1 VITA
di-iso-butylftalat 14.0 4.92 µg/l 1 1 VITA

di-pentylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
di-n-oktylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 1 1 VITA

butylbensylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod

1 Paket OV-4.
Bestämning av ftalater, enligt metod baserad på US EPA 8061 A.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2013-09-23

Godkännare

VITA Viktoria Takacs

Utf
1

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

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

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

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

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

   Viktoria Takacs
2017.08.15 09:44:20

   ALS Scandinavia AB

Client Service 

viktoria.takacs@alsglobal.com

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se
mailto:viktoria.takacs@alsglobal.com


Rapport
Sida 1 (2)

T1720568

2F1DQ8EOHN

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

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

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Ankomstdatum 2017-08-04 Hifab AB
Utfärdad 2017-08-11 Alejandra Silva

Box 190 90
104 32 Stockholm
Sweden

Projekt Rönninge 1:531
Bestnr 338676

Denna rapport med nummer T1720568 ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare utsänd
rapport bör kastas.

Analys av grundvatten

Er beteckning GV3

Labnummer O10909539

Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign

dimetylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
dietylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-n-propylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-pentylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-n-oktylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 1 1 VITA
butylbensylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA

di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 1 1 VITA
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod

1 Paket OV-4.
Bestämning av ftalater, enligt metod baserad på US EPA 8061 A.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2013-09-23

Godkännare

VITA Viktoria Takacs

Utf
1

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

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

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

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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104 32 Stockholm
Sweden

Projekt Rönninge 1:531
Bestnr 338676

Analys av asfalt

Er beteckning P62 Asfalt

Provtagare Alejandra Silva
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910437

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign

kryomalning, semivolatila* ja 1 1 YVWI

naftalen <0.50 mg/kg 2 J OLSA

acenaftylen <0.50 mg/kg 2 J OLSA
acenaften <0.50 mg/kg 2 J OLSA

fluoren 0.54 0.23 mg/kg 2 J OLSA
fenantren 2.7 1.1 mg/kg 2 J OLSA

antracen 0.56 0.24 mg/kg 2 J OLSA

fluoranten 1.7 0.69 mg/kg 2 J OLSA
pyren 1.5 0.62 mg/kg 2 J OLSA

bens(a)antracen 0.29 0.12 mg/kg 2 J OLSA
krysen 0.46 0.19 mg/kg 2 J OLSA

bens(b)fluoranten 0.42 0.18 mg/kg 2 J OLSA

bens(k)fluoranten 0.27 0.11 mg/kg 2 J OLSA
bens(a)pyren 0.25 0.11 mg/kg 2 J OLSA

dibens(a,h)antracen <0.25 mg/kg 2 J OLSA
benso(ghi)perylen <0.50 mg/kg 2 J OLSA

indeno(123cd)pyren <0.25 mg/kg 2 J OLSA

PAH, summa 16 8.7 mg/kg 2 D OLSA
PAH, summa cancerogena* 1.7 mg/kg 2 N OLSA

PAH, summa övriga* 7.0 mg/kg 2 N OLSA
PAH, summa L* <0.75 mg/kg 2 N OLSA

PAH, summa M* 7.0 mg/kg 2 N OLSA

PAH, summa H* 1.7 mg/kg 2 N OLSA
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod

1 Kryomalning utförs före analys.

Rev 2014-06-25

2 Paket OJ-1
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt (asfalt, tjärpapp).
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI38/SS-ISO 18287:2008 mod.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-
c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Mätosäkerhet k=2
Enskilda PAH: ±41-46%

Rev 2017-02-27

Godkännare

OLSA Oles Savchuk

YVWI Yvonne Wiseman

Utf
1

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

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

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

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

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

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2017:229 - 218

Planuppdrag och planeringsavtal för Salem 4:2 och del av 
Salem 5:3, Söderby gårds väg 48-52

Bolaget Rosenmark Salem AB önskar upprätta en ny detaljplan över Salem 4:2 och en del av 
kommunens fastighet Salem 5:3. Området finns utpekat i gällande översiktsplan som ett 
förändringsområde för bostäder om cirka 40 lägenheter med tillfart från Söderby gårds väg. 
Plan- och exploateringsenheten gör, i detta tidiga skede, bedömningen att flerbostadshus i 
mindre enheter i tre till fyra våningar med sammanlagt omkring 65 lägenheter är en lämplig 
exploatering. Boendeparkering ska inrymmas inom egen fastighet. Ett planeringsavtal har 
tagits fram med Rosenmark Salem AB för att ge bolaget ensamrätt att förhandla med 
kommunen om en ny detaljplan. Planeringsavtalet reglerar bland annat de avsiktsförklaringar 
som finns samt vilka kostnader som tillkommer i samband med detaljplanearbetet och 
genomförandeskedet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 28 augusti 2018.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan för Salem 4:2 och Salem 5:3 (Trekanten) med standardförfarande enligt
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015.

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal, underskrivet 2018-09-19,
mellan parterna Rosenmark AB och Salems kommun.

______________________

Sändlista
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Cecilia Törning 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planuppdrag och planeringsavtal för Salem 4:2 och del av 
Salem 5:3, Söderby gårds väg 48-52 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta 
en ny detaljplan för Salem 4:2 och Salem 5:3 (Trekanten) med
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o
m den 2 januari 2015.

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal, underskrivet
2018-09-19, mellan parterna Rosenmark AB och Salems kommun.

Sammanfattning av ärendet 

Bolaget Rosenmark Salem AB önskar upprätta en ny detaljplan över Salem 4:2 och en del 
av kommunens fastighet Salem 5:3. Området finns utpekat i gällande översiktsplan som 
ett förändringsområde för bostäder om cirka 40 lägenheter med tillfart från Söderby 
gårds väg. Plan- och exploateringsenheten gör, i detta tidiga skede, bedömningen att 
flerbostadshus i mindre enheter i tre till fyra våningar med sammanlagt omkring 65 
lägenheter är en lämplig exploatering. Boendeparkering ska inrymmas inom egen 
fastighet. Ett planeringsavtal har tagits fram med Rosenmark Salem AB för att ge bolaget 
ensamrätt att förhandla med kommunen om en ny detaljplan. Planeringsavtalet reglerar 
bland annat de avsiktsförklaringar som finns samt vilka kostnader som tillkommer i 
samband med detaljplanearbetet och genomförandeskedet.  

Ärendet 

Bolaget Rosenmark Salem AB inkom den 5 december 2016 med en ansökan om 
planbesked för utökad byggrätt på Salem 4:2 samt förslag på nyexploatering på den 
kommunala grannfastigheten Salem 5:3. Bolaget önskade då uppföra flerbostadshus med 
omkring 120 lägenheter. Bolaget ombads att vänta in pågående arbete med kommunens 
nya översiktsplan där området skulle ingå som möjligt exploateringsområde. Nu har 
översiktsplan för Salems kommun 2030 antagits och en ny detaljplan för området kan 
upprättas. Översiktsplanen anger för området F9: “Området byggs ut med ca 40 
lägenheter 2020–2025. Bebyggelsen skall i möjligaste mån anpassas visuellt till den 
riksintressanta bebyggelsen i Söderby Park. Tillfart sker från Söderby Gårds väg.” Plan- 
och exploateringsenheten gör, i detta tidiga skede, bedömningen att flerbostadshus i 
mindre enheter i tre till fyra våningar med sammanlagt omkring 65 lägenheter är en 
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lämplig exploatering. Boendeparkering ska inrymmas inom egen fastighet. 

Bolaget är tomträttsinnehavare av Stockholms stads mark på fastigheten Salem 4:2. För 
genomförandet av detaljplanen krävs att bolaget friköper fastigheten Salem 4:2 samt 
förvärvar en del av den kommunala fastigheten Salem 5:3.  

Ungefärligt planområde 

Planeringsavtal 

Ett planeringsavtal har tagits fram med bolaget Rosenmark Salem AB, för fastigheterna 
Salem 4:2 och del av Salem 5:3. Syftet med planeringsavtalet är att ge Rosenmark Salem 
AB ensamrätt att förhandla med kommunen, genom att pröva en ny bostadsbebyggelse 
med flerbostadshus i form av hyresrätter i en ny detaljplan. Avtalet har upprättats för att 
respektive part, kommunen och bolaget, ska bli införstådda över åtaganden avseende 
kommunens detaljplanearbete. 

Planeringsavtalet reglerar bland annat de avsiktsförklaringar som finns samt vilka 
kostnader som tillkommer i samband med detaljplanearbetet och genomförandeskedet. 
Övriga plankostnader kommer att regleras i ett plankostnadsavtal innan planarbete 
påbörjas. Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och bolaget i 
samband med planarbetet. 

Finansiering 

Kostnader för detaljplanen och erforderliga utredningar kommer att regleras i ett 
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plankostnadsavtal mellan bolaget och Salems kommun. 

Kommunen ska till bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för 
bostäder. Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om 2 600 kr/m2 ljus BTA ovan 
mark, med förutsättning att hyresrätter byggs. Markpriset är grundad på ett 
värdeutlåtande utförd av Svefa 2018-09-14. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Cecilia Törning och exploateringsingenjör Sonia Khan. 

Sofia Granström 
T.f. Plan- och exploateringschef

Christina Lood 
Förvaltningschef för Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilagor 

Bilaga 1. Planeringsavtal 

Bilaga 2. Ansökan om planbesked 

Bilaga 3. Skiss från 2BK arkitekter daterad 2017-02-02 

Delges 

Bygg- och miljönämnden 

Akten 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:233 - 000

Finansiering av utegym Söderby Park näridrottsplats

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 juni 2018 om utökad 
investeringsbudget om 200 tkr för projekt 73024-21110 Söderby park näridrottsplats, men 
angav ej varifrån medel ska tas. Därför föreslås att medlen tas från kommunstyrelsen till 
förfogande.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 september 2018, § 82 
samt beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utökar investeringsbudget för Söderby park näridrottsplats om 200 tkr ur 
kommunstyrelsen medel till förfogande.

______________________

Sändlista

11



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-09-19

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 82 KS/2018:233

Finansiering av utegym Söderby Park näridrottsplats

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 juni 2018 om utökad 
investeringsbudget om 200 tkr för projekt 73024-21110 Söderby park näridrottsplats, men 
angav ej varifrån medel ska tas. Därför föreslås att medlen tas från KS till förfogande.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen om utökad 
investeringsbudget om 200 tKr för projektet ur KS medel till förfogande.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Ekonomienheten 
Sonja Moré 
Förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Finansiering av utegym Söderby park näridrottsplats 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen om utökad 
investeringsbudget om 200 tKr för projektet ur KS medel till förfogande. 

Ärendet 

Tekniska utskottet beslutade den 14 juni 2018 om utökad investeringsbudget om 200 tkr 
för projekt 73024-21110 Söderby park näridrottsplats, men angav ej varifrån medel ska 
tas. Därför föreslås att medlen tas från KS till förfogande.  

Finansiering 

Se ovan. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Sonja Moré 
Förvaltningsekonom 

Bilagor 

Tekniska utskottets beslut KSTU § 58 

Delges 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 58 KS/2018:233

Utegym Söderby Park näridrottsplats

Inom området för Söderby park näridrottsplats finns en befintlig grusyta om ca 150 m2 som 
ännu inte har exploaterats. Efter allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige, 2018-05-17, 
föreslås anläggningen att kompletteras med träningsredskap.

Gatuenheten tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att placering av ett 
utegym intill lekplatsen och i förhållande till befintligt utegym i Garnuddens naturreservat 
anses vara god ur ett tillgänglighetsperspektiv. Att anlägga ett utegym på platsen ökar antalet 
besökare och tryggheten i området.

Redskapens utformning och placering kompletterar näridrottsplatsens funktion, syfte och 
utseende, samt anpassas till området för Söderby park. Utegymmets funktion är till syfte för 
motionärer i all åldrar som passerar eller aktivt tar sig till anläggningen. Förslaget avser att 
tillsätta träningsredskap med övningar för större muskelgrupper, liksom till multifunktionell 
träning.

Gatuenheten bedömer att färdigställandet av anläggningen sker hösten 2018.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om anläggande av utegymredskap inom 
området för Söderby park näridrottsplats samt beslutar om utökad investeringsbudget om 
200 000 kr för projektet.

______________________

Sändlista
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:267 - 450

Svar på remiss -  Avfallsplan 2020-2030

Förslaget till avfallsplan 2020-2030 sätter agenda och formulerar strategi för hur 
avfallshanteringen i kommunerna ska utvecklas och skötas. Avfallsplanen är kommunernas 
styrande dokument för avfallshanteringen genom konkreta mål och tydliga åtgärdsområden, 
och redovisar hur kommunerna ska prioritera avfallsfrågorna under åren 2020-2030.

Det är viktigt att mål och åtgärdsområden går att följa upp per kommun för att öka intresset 
och därmed måluppfyllelsen. Förvaltningen förutsätter att SRV står för måluppföljningen, 
annars måste antalet mål och indikatorer per kommun minskas radikalt eftersom kommunen 
inte har resurser för en omfattande måluppföljning.

Åtgärdsområdenas bedömda kostnader för kommunen samt föreslagen intäktskälla ska 
framgå av planen, förslagsvis med egna kolumner. Åtgärdsområdena ska ses som exempel 
som kommunerna beslutar om i den mån ekonomiskt utrymme bedöms finnas.

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till avfallsplanen. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 18 oktober 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2018 som sitt svar på 
remissen “Avfallsplan 2020-2030”.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Remissvar Avfallsplan 2020-2030 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2018-10-18 som sitt svar på 
remissen “Avfallsplan 2020-2030”. 

Sammanfattning 

Förslaget till avfallsplan 2020-2030 sätter agenda och formulerar strategi för hur 
avfallshanteringen i kommunerna ska utvecklas och skötas. Avfallsplanen är 
kommunernas styrande dokument för avfallshanteringen genom konkreta mål och 
tydliga åtgärdsområden, och redovisar hur kommunerna ska prioritera avfallsfrågorna 
under åren 2020-2030. 

Det är viktigt att mål och åtgärdsområden går att följa upp per kommun för att öka 
intresset och därmed måluppfyllelsen. Förvaltningen förutsätter att SRV står för 
måluppföljningen, annars måste antalet mål och indikatorer per kommun minskas 
radikalt eftersom kommunen inte har resurser för en omfattande måluppföljning. 

Åtgärdsområdenas bedömda kostnader för kommunen samt föreslagen intäktskälla ska 
framgå av planen, förslagsvis med egna kolumner. Åtgärdsområdena ska ses som 
exempel som kommunerna beslutar om i den mån ekonomiskt utrymme bedöms finnas. 

Sammanfattningsvis är Salems kommun positiv till avfallsplanen. 

Ärendet 
Sedan 2016 har ett arbete bedrivits för att ta fram ett förslag till ny avfallsplan för 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Arbetet har genomförts i en 
projektgrupp bestående av SRV samt miljöstrateger från kommunerna, vilket har följts 
upp av en styrgrupp bestående av SRV samt planeringsansvariga från respektive 
kommun.  

Avfallsplanen är uppdelad i tre delar samt uppföljning av föregående avfallsplan. Del 1, 
huvuddelen, innehåller mål, åtgärdsområden och aktörer. Del 2 beskriver nuläget och 
framtida behov och de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
Del 3, nedlagda deponier per kommun, visar en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljön samt uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder. Bilaga 
1 innehåller uppföljning av föregående avfallsplan. 
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Synpunkter lämnas senast den 30 november 2018. 

Med ledning av remissvaren kommer en reviderad avfallsplan att arbetas fram. Därefter 
kommer en reviderad version att ställas ut under våren 2019. Avsikten är att 
avfallsplanen ska fastställas av respektive kommun under hösten 2019. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 

Allmänt 
Avfallstaxan berörs inte i planen och förvaltningen utgår därför ifrån att den antas vara 
oförändrad under planperioden. 

Del 1: Avfallsmål och åtgärdsområden 
Det är viktigt att mål och åtgärdsområden går att följa upp per kommun för att öka 
intresset och därmed måluppfyllelsen. Förvaltningen förutsätter att SRV står för 
måluppföljningen, annars måste antalet mål och indikatorer per kommun minskas 
radikalt eftersom kommunen inte har resurser för en omfattande måluppföljning. 

Åtgärdsområdenas bedömda kostnader för kommunen samt föreslagen intäktskälla ska 
framgå av planen, förslagsvis med egna kolumner. Åtgärdsområdena ska ses som 
exempel som kommunerna beslutar om i den mån ekonomiskt utrymme bedöms finnas. 

Noterar även viss oklarhet gällande kryssen i vissa tabeller och önskar tydligare förklaring 
till dess betydelse. 

Det står “Förutsättningarna för att avfallsplanen ska bli framgångsrik är att alla involve- 
rade aktörer har möjlighet att förstå hur och varför vi ska källsortera och återvinna vårt 
avfall. “ Här kan man exempelvis också lyfta fram betydelsen av samverkan mellan 
kommuner samt andra samhällsaktörer. 

Över lag efterlyses mer av ett fokus på hur vi kommuner inom SRV kan hjälpa varandra 
för att uppnå effektivitet. Forum för samverkan, avstämning och work-shops är inslag 
som kan vara till stort stöd men som också måste faciliteras. Vem driver dessa? Finns 
resurserna?  

Nedan markeras förvaltningens synpunkter med understruken text. 

Sidan 6, Syfte, första stycket: ta bort “i staden”. 

Förebygga avfall 
Påverkansarbete: skatt på jungfrulig råvara avstyrks. 

Återanvända 
Exempel på aktiviteter: 
Interna blocketlösningar, ”Returhus”, ”Fyndet”, Verksamheter för återbruk som även kan 
sysselsätta de som har svårt att annars komma i arbete. Dessa aktiviteter är ingen 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-18 
Dnr 2018/xx 

3 av 3 

kommunal angelägenhet. 
Ställa krav på begagnade produkter vid upphandlingar. Det bedöms inte som realistiskt 
Miljönär-märka aktiviteter. Behöver utvecklas vad det innebär 
Avfall Sveriges ”miljömärkning” av verksamheter. Behöver utvecklas vad det innebär 

Myndighetsutövning: Etableringshjälp till verksamheter som arbetar med 
återanvändning. Ja, i samma utsträckning som till alla andra företag. 
Säkerställa ytor och lokaler i planering. Behöver utvecklas vad det innebär 

Materialåtervinning 
Sortering: Ytor för t.ex. djupbehållare för flera fraktioner. Behöver utvecklas vad det 
innebär 
Påverkansarbete: skatt på produkter och/eller jungfrulig råvara avstyrks. 

Deponering 
Sidan 17 är exakt samma som sidan 15, stämmer det? 

Del 2: Nuläge och framtid 
Sidan 8 mitt på: det står “kolla upp”. 
Sidan 13, 15, 17 mitt på: antal hushåll är inte uppdelade. 

Diagrammen över antalet invånare och hushållsavfall kan slås ihop för att ge en enkel 
överblick där man tydligt kan se de två olika trenderna intill varandra. 

Del 3: Nedlagda deponier 
Sidan 13: Här behövs ett mellanslag mellan fastighetsbenämningen och fotnoterna. 

Nedan visas en uppdaterad bedömning från Salems kommuns bygg- och miljöenhet. 
Denna bör införas i avfallsplanen. 

Namn/Fastighet Är nedlagd år Klassning (år) Avfallsslag 

Bedömning av risk 

samt ev vidtagna 

planer eller 

åtgärder 

Lillsjön-Fruängsväge

n deponi/upplag 

RÖNNINGE 1:301 

ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall. Upplag sedan 

1967 på fastigheten, 

byggmaterial, 

fordonsuppställning

? 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Vällinge deponi 

VÄLLINGE 1:1 

Nedlagd ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall. Deponering 

av hushållsavfall och 

grovsopor 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Hallinge deponi 

HALLINGE 1:1 

Nedlagd ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

Identifiering 

avslutad - 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-18 
Dnr 2018/xx 

4 av 3 

avfall. Deponering 

av hushållsavfall och 

bilar 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Bintebotippen 

BERGUDDEN 26 

ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall. 

Mellanlagringsplats 

för rena massor. 

Någon gång har 

man olovligt tippat 

asfalt. 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Rönninge deponi 

RÖNNINGE 1:143 

Nedlagd ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall. Avfallsupplag 

Schaktmassor mm 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Södertälje Arbor 

HALLINGE 1:1 

Nedlagd ej klassad Anläggning för 

farligt avfall. 

Återvinning av avfall 

genom 

fragmentering 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Salems deponi 

SALEM 26:2 

Nedlagd 

ej klassad Industrideponier. 

Schaktmassor och 

byggavfall 

Identifiering 

avslutad - 

inventering ej 

påbörjad. Ej utredd 

Uttringe 

hushållsdeponi (?) 

UTTRINGE 1:301 

ej klassad Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall 

Identifiering 

avslutad - ingen 

åtgärd 

Uttringe 

sprängstensdeponi, 

Läcks htrg i 

Rönninge UTTRINGE 

1:132; UTTRINGE 

1:301 

Nedlagd 2 (2013-08-08) Industrideponier 

(Plantskola) 

Deponering av 

schaktmassor. 

Inventering avslutad 

- förstudie ej

påbörjad. Klassad

MIFO1

Återvinningscentral 

MACKEN 4; 

MACKEN 5 

ej klassad Mellanlagring och 

sorteringsstation 

avfall. Mellanlagring 

och omlastning av 

avfall 

Identifiering 

avslutad - ingen 

åtgärd 

Förrådstomten 

FÖRRÅDET 1 

ej klassad Mellanlagring och 

sorteringsstation 

avfall. 

(Bilvårdsanläggning, 

bilverkstad samt 

åkerier) För egna 

fordon 

Mellanlagring av 

skrotbilar, elavfall, 

kyl- o frysskåp 

Identifiering 

avslutad - ingen 

åtgärd 

SRV:s komprimator ej klassad Mellanlagring och Identifiering 
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för hushållssopor 

FÖRRÅDET 1 

sorteringsstation 

avfall 

avslutad - ingen 

åtgärd 

Söderby sjukhus, 

Söderby Park SALEM 

5:29 

ej klassad Industrideponier 

(Bilvårdsanläggning, 

bilverkstad samt 

åkerier; 

Förbränningsanlägg

ning; Krematorium) 

Förstudie pågår 

Uttringe 

asfaltsdeponi 

RÖNNINGE 1:251 

Nedlagd ej klassad Industrideponier. 

skrotupplag och 

uppställning av 

fordon under lång 

tid 

Förstudie avslutad. 

Ingen åtgärd 

Mandamus 

Fastigheter AB 

PANNCENTRALEN 2 

ej klassad Mellanlagring och 

sorteringsstation 

avfall 

(Bilvårdsanläggning, 

bilverkstad samt 

åkerier) 

mellanlagring av 

hushållsavfall såsom 

kyl och elvaror. 

Identifiering 

avslutad - ingen 

åtgärd 

Ersboda deponi 

ERSBODA 1:1 

Nedlagd 3 (1996-08-19) Avfallsdeponier - 

icke farligt, farligt 

avfall. Nedlagd 

kommunal deponi, 

där hushålls-, bygg-, 

gatu- och parkavfall 

har deponerats 

Riskklassen baseras 

inte på 

MIFO-metodiken. 

Sänks från 2 till 3 

eftersom 

lakvattenprovtagnin

gar visat på 

förhållandevis litet 

utläckage av 

föroreningar. 

Förstudie och 

fördjupad studie 

utförd. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Remiss Avfallsplan 2020-2030

Delges 

Arkiv 
Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner 
Diarie, SRV återvinning AB, diarie@srvatervinning.se , märkt med ärendenummer: 2018/261. 

mailto:diarie@srvatervinning.se
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UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLAN 
Uppföljning av föregående avfallsplan (2011-2019)

Målen i avfallsplanen (2011-2019) har varit uppdelade på två delmål. Det första 
delmålet sträckte sig till 2015 och efterföljande delmål fram till 2020. Målen har 
jämförts med 2009 års värden om inget annat angivits. 

Uppföljningar har gjorts via plockanalyser, enkäter, nöjd kund undersökning etc. 
SRV har administrerat sammanställningar och utvärdering av uppföljningen för 
samtliga mål i avfallsplanen. 

De målområden som ingått är:

• Återanvända
• Återvinna material – hushåll och verksamheter
• Återvinna matavfall – hushåll, kommunala verksamheter 

och övriga verksamheter
• Farligt avfall
• Nöjda kunder – hushåll och verksamheter
• Transporter

Uppföljning av 
föregående avfallsplan
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Genom information och genom att skapa förutsättningar för återanvändning kom-
mer återanvändningen att öka. 2010 hade 32 % av alla hushållen återanvänt minst 
6 gånger under året. Källa: SRVs kundundersökning december 2010.

Mål:
• 2015 ska 50 % av alla hushåll återanvända minst 6 gånger per år, dvs. skänkt, 

sålt eller köpt begagnat.
• 2020 ska 75 % av alla hushåll återanvända minst 6 gånger per år, dvs. skänkt, 

sålt eller köpt begagnat.

Uppföljning har utförts vartannat år genom enkät till kommuninvånarna.

Återanvända

MÅL

Undersökning genomfördes senast under 2016 men denna fråga togs bort i 
undersökningen då den inte hade en relevant mätbarhet. Sen dess har den inte 
kommit tillbaka i undersökningarna.

2015 ska 50% (75%) av hushållen återanvända minst 6 gånger 
per år, dvs skänkt, sålt eller köpt begagnat.
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Vi styr avfallshanteringen till materialåtervinning genom att göra det lätt att 
sortera ut olika sorters avfall. Vi ska prioritera materialåtervinning framför ener-
giutvinning. På så sätt kan vi dra nytta av redan nyttjade resurser samtidigt som 
utsläpp och energianvändning minskar.

Mål - Enbostadshus:

• 2015 ska minst 40 % av enbostadshusen ha fastighetsnära insamling av
källsorterat avfall. 

• 2020 ska minst 60 % av enbostadshusen ha fastighetsnära insamling av
källsorterat avfall.

Uppföljning har utförts SRVs statistik för fastighetsnära insamling. Med fast-
ighetsnära insamling avses Sorterahemma. målet sattes ursprungligen utifrån 
tjänsten Sorterahemma.

Återvinna material 

MÅL

Från 2016 till 2017 har tjänsten Sortera hemma minskat från 9,2 % till 9,03 %. 
Trots att antalet anslutna ökat från 4467 st. under 2016 till 5274 st. under 2017

2015 ska minst 40% (60%) av enbostadshusen ha fastighetsnära 
insamling av källsorterat avfall.
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Mål - Verksamheter:

• 2015 ska minst 70 % av verksamheterna ha källsortering. 
• 2020 ska minst 80 % av verksamheterna ha källsortering.

MÅL

MÅL

Mål - Flerbostadshus:

• 2015 ska minst 55 % av flerbostadshusen ha fastighetsnära insamling av 
källsorterat avfall. 

• 2020 ska minst 65 % av flerbostadshusen ha fastighetsnära insamling av

2015 ska 55% (65%) av flerbostadshusen ha fastighetsnära in-
samling av källsorterat avfall.

2015 ska minst 70 (80%) av verksamheterna ha källsortering.
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Det ska vara möjligt för invånare att sortera ut matavfall och på så sätt bidra till 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Återvunnet matavfall ska nyttjas som biogas och 
växtnäring.

Mål:
• 2015 ska minst 50 % av alla hushåll sortera ut matavfall.
• 2020 ska minst 70 % av alla hushåll sortera ut matavfall.

Uppföljning sker genom statistik från SRV.

Mål - Enbostadshus:
• 2015 ska minst 50% av alla hushåll sortera ut matavfall 
• 2020 ska minst 70% av alla hushåll sortera ut matavfall 

Återvinna matavfall 

MÅL

Följande inkluderas i matavfallet för enbostäder: hemkompostering, Sorterahem-
ma, matavfallsinsamling i brunt kärl.

2015 ska minst 50% (70%) av alla hushåll sortera ut matavfall - 
enbostäder.
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Följande inkluderas i matavfallet: matavfallsinsamling i kärl eller djupbehållare. 
SRV mäter antalet hushåll med matavfallsinsamling jämfört med antal hushåll 
som har osorterat. 2014 startade matavfallsinsamlingen i flerbostadshusen och 
därför är resultatet 0 % mellan 2010-2013.

MÅL

Mål - Flerbostadshus:
• 2015 ska minst 50% av alla hushåll sortera ut matavfall 
• 2020 ska minst 70% av alla hushåll sortera ut matavfall

2015 ska minst 50% (70%) av alla hushåll sortera ut matavfall - 
enbostäder.
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Mål - Verksamheter:
• 2015 ska minst 58% av alla hushåll sortera ut matavfall 
• 2020 ska minst 63% av alla hushåll sortera ut matavfall 

2015 ska minst 58% (63%) av alla verksamheter sortera ut ma-
tavfall - enbostäder.

MÅL
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Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Vi ska informera invånare och verk-
samhetsutövare vad farligt avfall är samt hur och var det kan lämnas in för omhän-
dertagande.

Mål:
• 2015 ska mängden felsorterat farligt avfall vara noll.
• 2020 ska mängden felsorterat farligt avfall vara noll.

Målet gäller både hushåll och verksamheter men har bara mätts för hushållen. Må-
let mäts genom plockanalyser.

Farligt avfall

2015 ska mängden felsorterat farligt avfall vara noll.
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Om invånarna är nöjda med avfallshanteringen kommer det att vara lättare att få 
dem att källsortera mer.

Mål:
• 2015 ska 75 % av kommuninvånarna vara nöjda eller mycket nöjda med av-

fallshanteringen.
• 2020 ska 80 % av kommuninvånarna vara nöjda eller mycket nöjda.

Uppföljning sker genom statistik från SRV.

Nöjda kunder
hushåll

MÅL

2018 ska minst 75% (80%) av kommunimvånarna vara nöjda eller 
myket nöjda med avfallshanteringen.
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Om verksamheterna är nöjda med avfallshanteringen kommer det att vara lättare 
att få dem att källsortera mer.

Mål:
• 2015 ska 70 % av verksamheterna vara nöjda med avfallshanteringen.
• 2020 ska 75 % av verksamheterna vara nöjda med avfallshanteringen.

Uppföljning sker genom statistik från SRV. 

Nöjda kunder 
verksamheter

MÅL

2015 ska minst 70% (75%) av alla verksamheter vara nöjda med 
avfallshanteringen.
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Transporter i samband med avfallshantering ger upphov till utsläpp av bland an-
nat koldioxid. Vi kan göra transporterna mer klimatsmarta genom att effektivisera 
transportsystem och välja miljövänligare drivmedel.

Mål:
• 2015 ska 80 % av SRVs transporter vara fossilbränslefria.
• 2020 ska 85 % av SRVs transporter vara fossilbränslefria.

Uppföljning sker genom statistik från SRV.

Klimatsmarta 
transporter

MÅL

2015 ska 80% (85%) av SRVs transporter vara fossilbränslefria.
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Mål uppnådda enligt delmål 2015

• Återvinna material – flerbostadshus
• Återvinna matavfall – enbostadshus
• Återvinna matavfall – verksamheter
• NKI hushåll
• NKI verksamheter
• Transporter

Mål ej uppnådda enligt delmål 2015 

• Återanvända
• Återvinna material – hushåll enbostadshus
• Återvinna material – verksamheter
• Återvinna matavfall – flerbostadshus
• Farligt avfall

båda dessa förutsättningar är uppfyllda; 

• Avfallet påminner i sin karaktär om hushållsavfall och 
• Avfallet uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål el-

ler verksamhet uppehåller sig i lokalen eller i en anläggning. 

Det är verksamhetsutövaren som har det primära ansvaret att avgöra om det är ett 
verksamhetsavfall eller inte utifrån ovanstående kriterier. Det är också verksam-
hetsutövaren som i egenskap av innehavare av avfallet, har ansvaret att se till att 
avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa 
och miljön (15 kap. 11 § miljöbalken).

Summering
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Förord Avfallsplanen 2020−2030 sätter agen-
dan för hur avfallshanteringen i Botkyr-
ka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och 
Salem (nedan benämnda som: kommu-
nerna) ska utvecklas och skötas under 
de kommande tio åren. Hantering av 
avfall behöver anpassas till en region i 
tillväxt och förtätning, och den behöver 
utformas med innevånarnas och miljöns 
bästa för ögonen. 

Kommunernas avfallshantering ska ge-
nomsyras av klimatsmarta val och ef-
fektiv logistik. Ytor för avfallshantering 
behöver integreras och samsas med 
övriga intressen där nya bostäder, verk-
samhetslokaler, skolor och vägar växer 
fram. Systemen för avfall ska vara tryg-
ga, säkra och tillgängliga, samtidigt som 
de uppmuntrar till återvinning och åter-
användning. 

Avfallsplanen 2020−2030 har sin tydliga 
utgångspunkt i EUs avfallshierarki, och 
jämfört med tidigare plan ligger nu än 
mer fokus på att förebygga uppkomsten 

av avfall och på att främja återanvänd-
ning. 

Det avfall som ändå uppstår ska tas till-
vara på bästa sätt, vilket bland annat tar 
sig uttryck i att ökad matavfallsinsam-
ling är ett av avfallsplanens centrala mål. 
Avfallsplanen adresserar även mål och 
åtgärder för att motverka nedskräpning 
i stadsmiljön och i kommunernas vatten-
ytor och strandkanter. 

Avfallsplanen berör alla som bor och 
verkar i våra kommuner. Vi kan alla bidra 
till att vår avfallshantering fungerar på 
bästa tänkbara sätt i de led där vi själva 
verkar. 

Med satsningar på kommunikation, ut-
bildning och samverkan skapar vi goda 
förutsättningarna för det engagemang 
och genomförande av de insatser som 
krävs för att vi tillsammans ska klara av 
att uppfylla avfallsplanens mål.

Beskrivning Alla svenska kommuner har en lagstad-
gad skyldighet, enligt Miljöbalken, att ta 
hand om hushållsavfall och därmed jäm-
förligt avfall. För att beskriva hur detta 
ska gå till upprättar kommunerna en 
renhållningsordning som innefattar av-
fallsplan och renhållningsföreskrifter.
Den här avfallsplanen beskriver hur 
kommunerna Botkyrka, Haninge, Hud-
dinge, Nynäshamn och Salem tillsam-
mans med SRV återvinning AB, ska 
arbeta med avfallshanteringen från 
år 2020 till år 2030. Avfallsplanen ska 
fungera som ett styrdokument och ett 
hjälpmedel för kommunerna och SRV 
med uppsatta mål och aktiviteter för 
att målen ska nås.

I avfallsplanen beskrivs dagens av-
fallshantering i kommunerna såväl som 
deras framtidsplaner. Här presenteras 
mål och delmål samt åtgärdsbehov. Bi-
lagorna innehåller bakgrundsfakta till 
avfallsplanen. 

Föreskrifterna innehåller lokala be-
stämmelser om insamling och hantering 
av hushållsavfall och liknande avfall, an-
svarsfördelning, hämtningsintervall, ut-

rustning med mera. Här finner du även 
bestämmelser om prövning av undan-
tag från föreskrifterna. Du kan enkelt 
ladda ner eller skriva ut publikationerna 
från kommunernas webbplatser samt 
www.srvatervinning.se/avfallsplanen 
2020-2030

Dokumentet ska vara vägledande i 
alla delar av avfallshanteringskedjan. 
Vid planering av nya bostads- eller 
verksamhetsområden, vid prövning av 
bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verk-
samhet och självklart även för hur invå-
narna och verksamheterna i kommuner-
na ska hantera sitt avfall. 

Människa och miljö 
Fokus i avfallsplanen är på hushållsav-
fall, men planen innehåller också mål 
som omfattar verksamhetsavfall. Pla-
nen fastställs av kommunfullmäktige i 
respektive kommun och riktar sig i för-
sta hand till de förtroendevalda och an-
ställda som arbetar med avfallsfrågor 
på något sätt. Men den riktar sig också 
till alla som är intresserade av avfalls-
hantering i regionen, till exempel all-
mänheten, entreprenörer, företag och 
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organisationer. 

Avfallshantering ska utgå från människ-
ans behov och vara anpassad både till 
den som lämnar och den som hämtar 
avfall. Insamlingen ska vara enkel, lätt att 
förstå, erbjuda efterfrågad service och 
omhänderta avfall med minskade risker 
för människor och miljö.

Ambition – Avfallsplanen är allas plan
I syftet att förstärka långsiktighet i ar-
betet med att nå ett mer resurseffektivt 
samhälle har vi formulerat och struktu-
rerat målen med tydlig utgångspunkt i 
EU:s avfallshierarki. Planen utgår från 
nationella miljökvalitetsmål, den natio-
nella avfallsplanen och aktuell lagstift-
ning samt beskriver hur vi ska minska 
avfallet och öka återvinningen. 
För att avfallsplanen ska uppfylla sina 
målsättningar måste vi nå dem den verk-
ligen berör, vilket ytterst är alla med-
borgare som bor och verkar inom kom-
munerna. 

Konsekvenser av avfallsplanens ge-
nomförande
Avfallsplanen ska bidra till en posi-
tiv utveckling för alla boende och alla 
verksamma samt miljön i kommunerna. 
I planens konsekvensbeskrivning (av-
fallsplanens del 2) görs en bedömning 
av planens miljöeffekter jämfört med ett 
nollalternativ. Vissa av planens åtgärds-
förslag kan innebära ökade kostnader 
för både kommunerna, fastighetsägare 
och andra aktörer jämfört med idag. Det-
ta bör dock relateras till de kostnader 
som uppkommer vid avsaknad av plane-

ring och styrning, både ur ett individ- och 
samhällsperspektiv.

Avfallsplanen 2020-2030 är uppdelad i 
tre delar (dokument). 

1. Avfallsmålen – mål, åtgärdsområ-
den och aktörer för att förebygga
och hantera avfall för vilket kom-
munen ansvarar. I den första delen
av avfallsplanen redovisas även hur
mål och åtgärder i den föregående
avfallsplanen har följts upp samt re-
sultaten av den uppföljningen.

2. Avfallshantering - nulägesbe-
skrivningen och framtida behov
– beskrivning av de förhållanden i
kommunen som påverkar avfallets
mängd och sammansättning. Var
avfallet uppkommer, insamlingssys-
tem, samt insamlade avfallsmäng-
der (ton/år) samt hur detta avfall
hanteras enligt avfallshierarkin. 

3. Nedlagda deponier – uppgifter om
nedlagda deponier per kommun,
bedömning av risken för olägenhe-
ter för människors hälsa eller miljön 
samt uppgifter om vidtagna och pla-
nerade åtgärder för att förebygga
olägenheter för människors hälsa
eller miljön.

Förutsättningar Stockholmsregionen är en av Europas 
snabbast växande regioner med stor be-
folkningstillväxt och ökat bostadsbyg-
gande. Sammanlagt i Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynäshamn och Salem kom-
mer invånarantalet öka med ca. 88 000 
personer och antal bostäder med ca. 32 
000 till och med år 2030. Det innebär en 
ökning med ca. 25 % till omkring 155 000 
hushåll.

Växande folkmängd innebär ökade krav 
på tillräcklig plats för hantering av både 
hushållens och verksamheternas av-
fall, i form av exempelvis hushållsavfall, 

grovavfall, farligt avfall och förpackning-
ar. Folkökningen och förtätningen leder 
samtidigt till en större konkurrens om 
tillgängliga ytor samt ökad trafik. 

Samtidigt som invånarantalet ökar för-
väntas avfallsmängderna öka. I början av 
1900-talet slängde varje svensk 25–30 
kilo avfall per år, idag har mängden ökat 
till i genomsnitt 500 kilo. Att minska 
avfallsmängderna och erbjuda en lättill-
gänglig, miljöanpassad och kostnadsef-
fektiv avfallshantering med en god ar-
betsmiljö är en stor utmaning.
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Avfallsområdet regleras och vägleds av 
lagar, planer och strategier på EU-nivå, 
nationell, regional och lokal nivå. Even-
tuella framtida lagförändringar på av-
fallsområdet kan komma att påverka 
avfallsplanen. Framförallt om insam-
lingsansvaret för förpackningar och tid-
ningar förändras.

Syfte Syftet med avfallsplanen är att ha en 
strategi för kommunerna Botkyrka, 
Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, 
SRV återvinning och andra aktörers 
arbete inom avfallsområdet – vid pla-
nering av nya områden, vid prövning av 
bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verk-
samhet samt för hur invånarna och 
verksamheterna i staden ska hantera 
sitt avfall.

Tyngdpunkten i planen ligger på hus-
hållsavfall, det vill säga det avfall som 
uppkommer hos hushållen samt liknan-
de avfall från verksamheter. Men den 
innehåller också mål som omfattar öv-
rigt avfall.

Det lönar sig att göra rätt.
Det slutgiltiga målet för Avfallspla-
nen 2020-2030 är detsamma som för 
svensk övergripande miljöpolitik; att vi 
tillsammans ska kunna överlämna ett 
samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Kommunerna har ansvaret för att skapa 
de bästa förutsättningarna för avfalls-
hantering och väl fungerande åter¬vin-
ningsmöjligheter. Därtill hör ansvaret 
för kommunerna att leda kommunika-
tions- och utbildningsarbetet som kom-
mer att krävas för avfallsplanens ge-
nomförande och måluppfyllan. 

Att sätta människan i fokus är ett av 
målen i Avfallsplanen 2020-2030. 
”Människa i fokus” är det mål eller sna-
rare metoden som är avgörande för 
ett framgångsrikt genomförande av 
avfallsplanen då avfallshantering ut-
går från människans behov och måste 
anpassas till både den som lämnar och 
den som tar hand om avfallet.

Syftet är värdet för vår miljö
Avfallsplanen ska ge en samlad bild av 
kommunernas nuvarande och framtida 
avfallshantering. Den ska ange mål och 
aktiviteter för minskning av avfallet och 
ökad återvinning samt långsiktigt styra 
avfallshanteringen i riktning mot ett 
hållbart samhälle i tillväxt.

Tillväxt i kommunerna kommer att krä-
va nya lösningar för avfallshanteringen. 
Samtidigt kommer förändringarna att 
ställa högre krav på en tydlig kommuni-
kation med kommunerna och med deras 
medborgare. 

Förutsättningarna för att avfallsplanen 
ska bli framgångsrik är att alla involve-
rade aktörer har möjlighet att förstå hur 
och varför vi ska källsortera och åter-
vinna vårt avfall. 

I syftet ”det lönar sig att göra rätt” ryms 
egenvärdet för alla aktörer att med håll-
bar avfallsplanering och avfallshante-
ring skapa en hälsosam och trygg miljö 
att leva i. Nu och i framtiden!   
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1. FÖREBYGGA AVFALL
Ju mindre vi köper nytt, desto mindre sopor

Det bästa sättet att minska den totala mängden avfall, är helt enkelt att köpa färre 
nya produkter och varor av alla slag. Det gäller allt från bilar, cyklar, maskiner, red-
skap, kläder och skor till mat, hushållsapparater, byggmaterial och engångsartiklar. 
Ju färre nya produkter vi köper – desto färre saker kommer vi också att behöva kasta.

Att minska konsumtionen av produkter och varor är därför det mest miljövänliga och 
hållbara sättet att hushålla med jordens resurser. Därför har målet också högst prio-
ritet i EU:s avfallshierarki.

Vi når en hållbar utveckling på tre olika sätt:

1. Köper mindre nytt. Den miljövänligaste varan är den som aldrig 
produceras.

2. Förändra vårt beteende så vi köper saker som håller längre och som 
vi använder mer. Dessutom återbrukar vi dem genom att lappa, laga 
och byta bort dem.

3. Vi återanvänder allt som går; material, råvaror, energi. Principen att 
minska konsumtionen av varor och produkter är den första och den 
viktigaste principen för att minska mängden avfall. För att lyckas 
med det kommer vi alla behöva, var och en av oss,  steg för steg 
ändra våra beteenden och konsumtionsmönster

Beskrivning

1. Minskad total mängd avfall per person [kg/person]

Relevanta avfallsfraktioner:
• Minskad mängd hushållsavfall per person [kg/person]
• Minskad mängd restavfall/person [kg/person]
• Minskad mängd matavfall/person [kg/person] (Minskat matsvinn – enligt EU ska mäng-

den matavfall halveras)
• Minskad mängd förpackningar/person [kg/person]

Resultatmål



9

Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Cirkulära analyser* Kommunikation och 
informationsinsatser Myndighetsutövning Påverkansarbete

Kommunala 
verksamheter

• Skolor
• Äldreomsorg
• Kontor
• Teknisk förvaltning

Exempel på aktiviteter
• Tävlingar i skolkök, minskade 

portioner
• Minskade portioner, mer 

näringsriktig kost
• Minskad förbrukning av 

papper och övrigt materiel



Kommunala bolag
• Bostads- och fastig-

hetsbolag
• Övriga

Åtgärder som kan leda 
till effektivare bygg- och 
rivningsprocesser samt resurs-
effektivare inköp. 



Privat näringsliv
• Bygg-, bostads- och 

fastighetsbolag
• Skolor
• Vårdföretag
• Restauranger



Hushåll Genomtänkt konsumtion

Kommunen som 
myndighet

• Avfallsföreskrifter och taxan
• Bygglov
• Tillståndsgivning

Exempelvis skatt på 
jungfrulig råvara

SRV Kunskapsdelning  

Övergripande mål: Mindre än 250 kg mat – och restavfall per person och år 
vid 2030 års utgång.

• Minskad mängd bygg- och rivningsavfall per person [kg/person]
• Övrigt avfall från verksamheter
• Minskad mängd förpackningar/person [kg/person]
• Minskad mängd restavfall/person [kg/person]
• Minskad mängd matavfall/person [kg/person] – livsmedelsindustri, matvaruhan-

del, restauranger och storkök

2. Ökad kunskap och motivation kring hur olika typer av avfall kan redu-
ceras genom ökad återvinning, återanvändning eller effektivare inköp

*Cirkulära analyser av avfalls- och materialflöden för att identifiera var och hur avfallet uppstår för att sedan kunna vidta åtgärder för att få det att minska.

Resultatmål
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2. ÅTERANVÄNDA
Vi lappar, lagar, byter och byter igen

De varor och produkter som vi köper ska vi använda så mycket som möjligt och så 
länge som möjligt. De allra flesta saker som vi har, både privat och i en verksamhet, 
använder vi bara under några få procent av produktens hela livstid. Bilar står största 
delen av sin livstid still. Och när de rullar är det oftast med bara en eller två personer 
som åker med per resa. En borrmaskin kanske används några få timmar under ett helt 
år. Felfria kläder kastas för att modet har ändrats eller färgen är ”fel”.

Genom att använda och återanvända saker och produkter mer och under en längre tid 
så behöver vi inte köpa nytt lika ofta och heller inte kasta lika mycket.

Därför ska vi öka återanvändningen av alla produkter och varor. Återanvändning 
minskar användningen av naturens resurser, minskar energiförbrukningen och mins-
kar utsläppen. 

Beskrivning

1. Mängden grovavfall per person ska minska (både det som hämtas i 
grovsoprum och det som lämnas på ÅVC) [kg/person]

2. Mängden hela och återanvändbara saker i grovavfallet minskar 

3. Varje person ökar sina inköp av begagnade prylar eller lagar trasiga 
prylar oftare

4. Mängd material och prylar samt omsättning hos aktörer som arbetar 
med begagnade prylar, uthyrning eller utlåning ökar

5. Mängden textil som återanvänds ökar

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Inköp Exempel  på aktiviteter Information och 
kommunikation Myndighetsutövning Påverkans-

arbete

Kommunala
förvaltningar

• Reparera
• Låna
• Hyra
• Köpa eller nyttja 

begagnat

• Interna blocketlösningar
• ”Returhus”
• ”Fyndet”
• Ställa krav på begagnade produk-

ter vid upphandlingar
• Miljönär-märka aktiviteter

Verksamheter för återbruk som 
även kan sysselsätta de som har 
svårt att annars komma i arbete. 
Avfall Sveriges ”miljömärkning” av 
verksamheter

Privata företag* Gemensam utbildning 
och information om 
värdet av att återan-
vända (t.ex. CO2)

Hushåll • Använda saker 
längre

• Sälja på Blocket
• Loppis

Sociala aktörer
• Human Bridge
• Myrorna
• Frälsningsarmén
• Röda korset

Verksamheter som 
lånar eller hyr ut 
saker

• Bibliotek
• Sportartiklar
• Leksaker

Övrigt
• Bilpooler
• BRF:er med ”bytes-

rum” eller låneprylar

Kommunen som 
myndighet

• Etableringshjälp till 
verksamheter som 
arbetar med återan-
vändning

• Säkerställa ytor och 
lokaler i planering

SRV Undersöka möjlig-
heterna till att driva 
affär inom området

Ställa krav på begagnade produkter 
vid upphandlingar
Återbrukslösningar i kombination 
med ÅVC:er

Tillhanda kunskap och 
information 

*Privata företag. Begagnade prylar/2nd hand, kläder, möbler, antikviteter, loppis, byggmaterial, kontorsmöbler, bilar, cyklar, digitala kanaler Blocket, Shpock 
Reparationer Verkstäder Skräddare Cykelverkstäder Skomakare Tapetserare
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3. MATERIALÅTERVINNING
Vi återvinner råvaror och material ur sopor

Genom att återvinna råvaror och materi-
al ur avfall så minskar vi belastningen på 
miljön. Dels tar vi ut mindre nya råvaror 
ur jordens begränsade resurser och dels 
använder vi mindre energi för att tillver-
ka nya produkter. Samtidigt minskar vi 
avfallet som hamnar på soptipparna. 

När vi återvinner material och råvaror 
så är förutsättningarna viktiga. Ju färre 
material som ingår i en produkt, desto 
lättare är den att återvinna. Tidningar, 
kartong, glas, plast, förpackningar och 
metall är exempel på material som är 
ganska enkla att återvinna. Därför har 
vi återvinningsstationer där alla innevå-
nare kan källsortera och lämna tillbaka 
dessa material så de kan återvinnas och 
bli nya produkter och varor. 

När produkterna är mer komplicerade 
så är det producenten av varan som är 
ansvarig för att materialet och råvarorna 
återvinns på rätt sätt. Exempel på områ-
den där producenten har ansvar för att 
materialet återvinns är; förpackningar, 
däck, returpapper, bilar, elektriska och 
elektroniska produkter, batterier, läke-
medel, radioaktiva produkter och strål-
källor (som äldre rökdetektorer).
Vi ska bli ännu duktigare på att skilja oli-
ka material från varandra när en produkt 
eller vara ska kasseras så materialet kan 
återvinnas många, många gånger.

För att nå en ökad materialåtervinning 
har Naturvårdsverket och EU prioriterat 
två av fyra gemensamma områden, ma-
tavfall och byggavfall.

Beskrivning

1. Öka andelen avfall som återvinns [70%] 
 i) Andel matavfall som återvinns (mål 75% enligt EU) 
 ii) Ökad andel förpackningar som återvinns (75% till 2030 enligt EU) 
 iii) Ökad andel bygg- och rivningsavfall som återvinns (70% till 2020 enligt EU)

2. Högre sorteringsgrad av avfallsfraktioner genom att det har stor bety-
delse för möjligheterna att materialåtervinna avfallet.

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Myndighetsutövning Sortering Inköp Påverkans-

arbete

Kommunala
förvaltningar  

LoU – krav på åter-
vunnet material 
(byggmaterial, 
bilar, papper, glas)

Privata företag Utveckla smarta 
lösningar

Industriell symbios

Hushåll


Ställa krav på åter-
vunnet material i 
nya produkter

Kommunen som 
myndighet

• Planering och bygglov
• Tillstånd för olika verk-

samheter – vilka krav kan 
ställas?

• Renhållningsföreskrifter 
och taxan!

• Ytor för t.ex. djupbehål-
lare för flera fraktioner

• Ytor på byggarbetsplat-
ser för att underlätta 
sortering

• Lagkrav på an-
del återvunnet 
material

• Skatt på nya 
produkter och/
eller jungfrulig 
råvara

SRV



• Tillsammans med 
kunder och övriga ak-
törer utarbeta smarta 
lösningar för sortering

• Tillhandahålla ytor på 
Gladö för en sorterings-
anläggning
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4. ENERGIUTVINNA
Vi gör energi av sopor

Brännbart avfall som inte går att materialåtervinna ska gå till energiutvinning. Det 
betyder till exempel att vi använder det i värmeverken som bränsle för att värma upp 
bostäder, kontor, skolor, sjukhus och andra arbetsplatser.

För att lyckas med energiutvinning ska vi bli ännu bättre på att sortera brännbart av-
fall så det blir så rent som möjligt från annat material som inte är brännbart. 
Vi ska även ta hand om matavfallet bättre än idag. Av matavfall kan vi producera bio-
gödsel och biogas, biogas som kan ersätta fossilt bränsle. 

Beskrivning

1. Det som inte går att återanvända eller materialåtervinna ska främst 
gå till energiutvinning.

2. Avfallet/bränslet ska ha rätt kvalité. Det innebär rätt sorterat och 
rätt kvalité för respektive förbränningsanläggning och förbehand-
lingsanläggningen för matavfall.

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Industriell symbios Cirkulära analyser Myndighetsutövning Påverkan

Kommunerna och 
övriga ägare



Cirkulära analyser till-
sammans med ägarna 
som bör ser helheten 
för att optimera 
miljö-, samhälls- och 
ekonomiska vinster.

Ställningstagande 
kring importerat 
avfall 

Energibolag
• Söderenergi
• Södertörns Energi
• Södertörns 

Fjärrvärme etc

Cirkulära samarbeten 
över branschgränser



Biogasproducenter Cirkulära samarbeten 
över branschgränser 

SRV


Cirkulära samarbeten 
över branschgränser 
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5. DEPONERING
I sista hand soptippen

I allra sista hand ska vi lägga avfall och sopor på soptippen, det som kallas ”deponi”. 
De enda produkter och varor som vi lägger på soptippen är de som vi varken kan åter-
använda, utvinna material ur eller göra energi av. Ju fler material en produkt innehåll-
er, desto svårare är det att materialåtervinna den. Det ska vi tänka på redan när vi 
köper en produkt – om den är lätt eller svår att återvinna. Om vi konsumenter gör det, 
påverkas producenterna att öka möjligheten till återvinning och till återanvändning. 

Vi ska generellt sett minska allt avfall som går till deponi. I Huddinge, Haninge, Bot-
kyrka, Nynäshamn och Salem finns dessutom många nedlagda soptippar som vi ska 
ta hand om. Vi vidtar åtgärder för att minska risken för att dessa gamla soptippar har 
en negativ miljöpåverkan på kort och lång sikt. 

Beskrivning

1. Mindre än 1% av allt avfall i kommunerna ska gå till deponi 2030. 

2. År 2024 ska alla deponier vara inventerade för att förebygga att 
farliga ämnen sprids ut i naturen. 

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Industriell symbios Cirkulära analyser Myndighetsutövning Påverkan

Kommunerna och 
övriga ägare



Cirkulära analyser till-
sammans med ägarna 
som bör ser helheten 
för att optimera 
miljö-, samhälls- och 
ekonomiska vinster.

Ställningstagande 
kring importerat 
avfall 

Energibolag
• Söderenergi
• Södertörns Energi
• Södertörns 

Fjärrvärme etc

Cirkulära samarbeten 
över branschgränser



Biogasproducen-
ter

Cirkulära samarbeten 
över branschgränser 

SRV


Cirkulära samarbeten 
över branschgränser 
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6. FARLIGT AVFALL
Nolltolerans mot farligt avfall

Exempel på farligt avfall är avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och 
motoroljor. Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batteri-
syra, ammoniak, lut och målarfärg. Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och 
aceton är andra exempel.

Farligt avfall är farligt och skadligt för allt levande och ska därför ut ur kretsloppet. 
Det får aldrig riskera att hamna i luften, havet, sjöarna, vattendragen eller i marken. 
Det ska sorteras ut från allt övrigt avfall. Vi ska förhindra och förebygga att farligt 
avfall sorteras fel eller hamnar på deponi (soptippen) eller ute i naturen. 

Ett viktigt medel för att lyckas är dels att informera om vad som är farligt avfall, dels 
öka kunskapen om att avfallet ska tas om hand och var man kan lämna in det.  

Beskrivning

1. Minska att farligt avfall blandas med övrigt avfall, max 0,3 % till 
2024 och 0,1 % till 2030.

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Myndighetsutövning Samverkan Cirkulära analyser Påverkan

Kommunerna



För tillståndspliktig 
verksamhet bör krav 
ställas vid tillståndsgiv-
ning som sedan löpande 
följs upp av ansvarig 
myndighet.

 

Verksamheter  
(som genererar 
farligt avfall), SRV 
och kommunerna 

Cirkulära samarbeten 
med t.ex. Kicks, bensin-
stationer, verkstäder, 
målerier etc. kring 
kommunikation, infor-
mation och utbildning 
om farligt avfall. 
lagstiftning, hantering 
och avfallshantering.



SRV (Farligt avfall)
  

Medborgare
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7. MÄNNISKAN I FOKUS
Vi sätter människan i fokus

Den enskilda människan spelar en stor 
och viktig roll i utvecklingen mot ett håll-
bart samhälle. För att detta ska kunna 
ske måste vi engagera oss och ändra be-
teendet hos de flesta av oss för att nå en 
hållbar värld. 

Börja med dig själv. Om du tänker på allt 
du köper under ett år, och minskar det 
med bara några procent, så kommer det 
innebära en avsevärd skillnad i alla led 
av en produkts livscykel. Det går åt min-
dre råvaror för att producera nya saker. 
Det kommer gå åt mindre energi för att 
tillverka sakerna. Det kommer att gå åt 
färre transporter för att transportera 
produkterna till dig. Det kommer till sist 
bli färre saker som du kastar.

I Södertörn med kommunerna Hud-
dinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn 
och Salem har vi i snitt ett ”ekologiskt 

fotavtryck” på 3,5 jordklot. Det betyder 
att varje individ i snitt förbrukar ungefär 
3,5 gånger för mycket energi, råvaror 
och material som är hållbart i längden. 
Det är viktigt att påpeka att detta inte är 
individens fel eller ansvar. Vi måste alla 
ställa om till ett hållbart samhälle. Varje 
enskild människa vara med och påverka 
utvecklingen åt rätt håll genom att göra 
det hen kan.

När vi säger ”Människan i fokus” menar vi 
tre områden som var och en kan bidra till:

1. Minska mängden avfall totalt sett.
2. En bra arbetsmiljö för alla medarbeta-

re som arbetar med avfallshantering.
3. En väl utbyggd service till kommunin-

nevånarna som gör det ”lätt att göra 
rätt”.

Beskrivning

1. År 2030 ska 85 procent av hushållen vara nöjda med kommunernas 
insamling av hushållsavfall. 

2. År 2030 ska arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall ha kart-
lagts och prioriterade arbetsmiljöproblem åtgärdats genom kom-
munens eller fastighetsägarens försorg. 

För att uppnå målen innehåller avfallsplanen en rad åtgärder. Det handlar om allt från 
information till fastighetsägare och företagare till aktiviteter på skolor och äldreboenden 
etc. Servicen och sorteringen vid återvinningscentralerna ska förbättras liksom insamling-
en av farligt avfall och byggavfall.

En viktig del i planen handlar om att få invånarna att bättre förstå sambandet mellan 
konsumtion och avfall. Hushåll och fastighetsägare ska också få mer praktiska råd och 
information om nyttan av insamling av matavfall, förpackningar och tidningar.

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Myndighetsutövning Samverkan Påverkan

Kommunerna
 

SRV


Medborgare
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8. NEDSKRÄPNING
Skräp smittar

Skräp smittar. Om någon slänger en soppåse i ett dike efter en skogsväg, dröjer det 
ofta inte länge förrän det ligger mer skräp där; plastflaskor, ett bildäck, bitar av en 
trasig möbel. Skräp smittar – det gäller i stort som i smått.

Skräp och sopor som ligger där det inte ska ger också en signal till invånare att ingen 
bryr sig om naturen, gatan, bostadsområdet, centrumanläggningen och vad som hän-
der där. Det ger en känsla av förfall, osäkerhet och otrygghet. 
Men när en miljö är ren, hel och skräpfri ger den intryck av ordning och trygghet. Ett 
skräpfritt samhälle bidrar till ett hållbart och tryggare samhälle.

Därför ska vi se till att det är lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt att lämna ifrån sig 
skräp och sopor på rätt sätt. Det gäller allt ifrån att underlätta källsortering till till-
gänglighet och service vid olika miljöstationer och återvinningsstationer. 

Beskrivning

1. Nedskräpningen ska minska från X föremål/10 m² 2019 till högst X 
föremål/10 m² år 2030.

Resultatmål
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Aktörer och
åtgärdsområden

ÅTGÄRDSOMRÅDEN – FÖRSLAG (INSPIRATION)

AKTÖRER Kommunikation och 
information Myndighetsutövning Samverkan Cirkulära analyser Påverkan

Kommunerna
 Tydliga diktlinjer och 

förskrifter.

Kartläggning av ned-
skräpningsfrekvensen i 
olika områden.



Kommunala  
verksamheter Information och 

utbildning
Arrangera skräpplock-
ardagar (HSR) 

Privata aktörer
Arrangera skräpplock-
ardagar (HSR) 

Håll Sverige Rent
 Arrangera skräpplock-

ardagar (HSR) 
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NULÄGE OCH FRAMTID
Här och nu och framåt

Kommunerna har det övergripande an-
svaret för att samla in hushållsavfallet, 
där SRV är kommunernas huvudsakliga 
resurs och redskap vad gäller avfalls-
frågor. SRV samlar in och behandlar 
hushållsavfallet inklusive avfall från 
verksamheter inom kommunerna. SRV 
ansvarar också för drift och skötsel av 
kommunernas återvinningscentraler. 

I den här delen av avfallsplanen be-
skrivs den nuvarande organisationen 
för avfallshantering inom kommunerna. 

Kommuninvånarna kan kontakta sin 
kommun eller SRV om de har frågor om 
avfall. 

Teknikutveckling, höjda ambitionsnivå-
er och förändrade regelverk är några 
av drivkrafterna som ger motivation 
till avfallshanteringens förändring över 
tiden. 

Arbetsmiljö- såväl som miljökrav höjs 
ständigt i samhället i stort och att av-
fallshanteringen följer med och i vissa 
fall leder utvecklingen är naturligt. 
Tekniska och organisatoriska förutsätt-
ningar behöver kontinuerligt ses över 
för att anpassas till dels politiska mål 
dels till förändrade levnadsmönster i 
samhället i stort. 

Samtidigt som avfallsområdets kom-
plexitet och nära koppling till bygg- och 
stadsplaneringsprocesserna gör att en 
kontinuitet och långsiktighet krävs i de 
insatser som görs på området. 

Avfallshanteringens centrala roll i kom-
munernas miljöarbete innebär också 
ett ansvar och en plattform att utgå 
ifrån när det gäller att informera kom-

munernas boende och verksamma om 
hur de kan minska sin miljöpåverkan

God säkerhet och arbetsmiljö
Arbetsskador ska minska till minst 
samma nivå som riksgenomsnittet för 
samtliga branscher i Sverige. Antalet 
olyckor inom avfallshanteringen med 
tredje person inblandad ska minst halv-
eras.

Kostnadseffektiv avfallshantering
Avfallshanteringen i regionen ska ut-
föras med hög kvalitet i förhållande till 
kostnad.

God service
Minst 80 procent av hushållen ska vara 
nöjda med avfallshanteringen.

Robust avfallshantering
Kompetensförsörjning. Rätt kompe-
tens och jämn åldersfördelning. Ut-
veckla och tillvarata ny kunskap för att 
bibehålla en modern avfallshantering.

Kommunernas
och SRVs ansvar
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Avfallshanteringen i samhällsplane-
ringen
Avfallshanteringen ska beaktas i alla 
skeden av samhällsplaneringsproces-
sen. Hög beredskap och kompetens för 
risk- och krishantering. Behandlings- 
och hanteringskapaciteten i avfalls-
systemen, inklusive förorenade massor 
ska vara säkrade. 

Nuvarande 
avfallshantering

NULÄGESBESKRIVNING

Organisation
De fem kommunerna Botkyrka, Ha-
ninge, Huddinge, Nynäshamn och Sa-
lem samarbetar inom avfallsområdet 
genom ägandet av SRV återvinning AB. 
Ägandet fördelas så att Huddinge, Ha-
ninge och Botkyrka äger vardera 31,5 
procent medan Nynäshamn och Salem 
har 2,75 procent var av aktierna.

SRV har i dag cirka 250 anställda. 

SRV är kommunernas huvudsakliga 
sakkunniga resurs och redskap vad gäl-

ler avfallsfrågor och sköter insamling 
och hantering av hushållsavfall. I varje 
kommun finns personella resurser för 
att sköta de avfallsfrågor som inte 
har överlämnats till SRV.. Dessutom 
samarbetar SRV regionalt inom Stock-
holmsregionens avfallsråd (STAR) och 
nationellt inom branschorganisationen 
Avfall Sverige.

Befolkning
I december 2017 hade de fem kommu-
nerna sammanlagt drygt 334 000 invå-
nare, fördelade enligt figur 1 nedan.

Figur 1. Invånare 31 december 2017. Källa: SCB

Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem
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BOTKYRKA HANINGE HUDDINGE NYNÄSHAMN SALEM

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 423 479 406 515 575

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 209 228 226 208 213

Insamlat matavfall (kg/person) 10,82 35 33 13,91 7,64

Insamlat restavfall (kg/person) 198 193 193 194 205

Insamlat grovavfall (kg/person) 151 180 111 202 286

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 48 52 54 74 55

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

5,58 6,89 5,87 12,79 12,37

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

12,76 39 37 18,79 10,16

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 0 1,22 0,49 0,67 0,94

Tabell 1: Avfallsmängder per kommun

Statistik redovisat per kommun för 2017 (Källa: Avfall Web/SRV. Tabellen uppdateras med 2019 års statistik)

Tabell 1. visar vi statistik för kommunerna 2017. Jämfört med resten av landet har 
kommunerna lite mindre insamling av förpackningar, tidningar och matavfall. Mest 
positivt är att så små mängder hushållsavfall deponeras.

Avfallsmängder
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HUSHÅLLSAVFALL 

En- och tvåbostadshus
Hushåll som bor i enbostadshus har till-
gång till egna sopkärl eller tillgång till 
en gemensam anläggning med behålla-
re för hushållets alternativt för områ-
dets hushållsavfall. 

Förpackningar och tidningar skall läm-
nas vid de återvinningsstationer som 
bolaget FTI (Förpacknings- och Tid-
ningsinsamling) ansvarar för. På dessa 
återvinningsstationer finns containrar 
för sortering av förpackningarna: glas, 
metall, plast samt papper. Dessutom 
finns en container för tidningar.

I områden som är lämpade för att köra 
sopbilar erbjuds hushållen fyra alterna-
tiva abonnemang:

• Sorterahemma, där hushållet har 
möjlighet att sortera ut tio fraktio-
ner i två kärl.

• Källsortering av Matavfall, med två 
kärl för matavfall respektive övrigt 
hushållsavfall.

• Kompostering, med ett kärl för öv-
rigt hushållsavfall (exklusive ma-
tavfall).

• Osorterat, med ett kärl för Hus-
hållsavfallet.

I områden som är bättre lämpade för en 
gemensam avfallsinsamling finns flera 
alternativa abonnemang vilka baseras 
på områdets storlek, viljan till sortering 
samt infrastruktur. Dessa samfällig-
heter eller bostadsrättsföreningar har 
möjlighet att samplacera hushållens 
kärl alternativt använda en sorterings-
lösning med kärlskåp eller med botten-
tömmande behållare.

Hushåll med fritidshus har sophämt-
ning under tolv tillfällen under maj till 
oktober.

I kommunerna finns åtta fasta återvin-
ningscentraler där hushållen ska lämna 
sitt grovavfall, sitt trädgårdsavfall, sitt 
elavfall samt sitt farliga avfall. Vill man 
ha separat hämtning som inte ingår i 
den ordinarie sophämtningstaxan, be-

ställer man det hos SRV mot en extra 
avgift. För boende i skärgården erbjuds 
under sommaren dessutom mobila 
återvinningscentraler.

Flerbostadshus
Hushåll som bor i flerbostadshus har 
tillgång till en gemensam anläggning 
med behållare för områdets hushålls-
avfall. SRV erbjuder även möjligheten 
att sortera ut matavfall. 

Förpackningar och tidningar kan läm-
nas vid de återvinningsstationer som 
bolaget FTI (Förpacknings- och tid-
ningsinsamling) ansvarar för. Ett annat 
alternativ är att bostadsföretaget till-
handahåller kärl för insamling även för 
dessa fraktioner.

För avfallsinsamling finns flera alter-
nativa abonnemang vilka baseras på 
flerbostadshusets storlek, viljan till 
sortering samt infrastruktur. Flerbo-
stadshusen har möjlighet att använda 
en sopsug, alternativt använda en sor-
teringslösning med kärlskåp eller med 
bottentömmande behållare. Ett sam-
manhållande koncept är att erbjuda 
hushållen ett miljörum/-hus.

I kommunerna finns åtta fasta återvin-
ningscentraler där hushållen ska lämna 
sitt grovavfall samt sitt elavfall respek-
tive sitt farliga avfall. I renhållningsfö-
reskrifterna står att hushållen av fast-
ighetsägaren skall erbjudas möjlighet 
att lämna grovavfall samt farligt avfall 
i anslutning till bostaden. 

SRV forslar bort avfallet från flerbo-
stadshus till en avfallsbehandlingsan-
läggning. Efter medgivande från SRV 
kan lägenhetsinnehavare även lämna 
sitt grovavfall och farliga avfall vid 
återvinningscentraler i enlighet med  
samma förutsättningar som för enbo-
stadshus.

Insamling
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Utöver hushållsavfall uppstår inom 
SRVs ägarkommuner även verksam-
hetsavfall, t.ex. bygg- och rivningsavfall, 
och förpackningsavfall.  I takt med att 
antalet hushåll är stigande ökar även 
dessa avfallsmängder. 

Verksamhetsavfall transporteras av 
ett stort antal åkerier till återvinnings-
anläggningar, sorteras mekaniskt i olika 
fraktioner om avfallet inte har sorte-
rats vid källan. 

SRV har under 2017 skickat ca 150 
000 ton insamlat och utsorterat avfall 
från Gladös återvinningsanläggning 
till material- eller energiåtervinning. 
Ungefär en tredjedel av återvinningen 
utgjordes av materialåtervinning. Ut-
över SRVs återvinningsanläggning på 
Gladö finns även Sorteras anläggning i 
Jordbro (80 000 ton per år), Tysslinges 
anläggning i Grödinge (99 000 ton per 
år), Ragn-Sells anläggning i Länna som 
kan ta emot verksamhetsavfall upp till 
74 900 ton per år. (kolla upp)

Trots insatser av kommunala och pri-
vata aktörer för att minska avfalls-
mängder samt öka materialåtervinning 
ser man ingen fallande trend gällande 
mängder verksamhetsavfall som går 
till förbränning. 

Lagar och riktlinjer inom EU och Sve-
rige styr mot avfallslösningar med en 
ökad materialåtervinningsgrad. För 
att öka återvinning av olika material 
som t.ex. plast och papper behöver nya 
sorteringstekniker samt insamlings-
system tillämpas och vidareutvecklas. 

Sorteringstekniker som t.ex. NIR (near 
infra red), robotsortering och virvel-
strömsseparering används redan idag 
inom avfallsbranschen i andra delar av 
Europa och världen, men endast i en 
liten utsträckning i Sverige. Materia-
låtervinning kan inte enbart bygga på 
utsorterat material vid källan eftersom 
utrymmen framförallt i storstadsregio-
nerna minskar. 

Inom SRVs ägarkommuner finns en-
dast en deponi för icke-farligt avfall, 
SRVs deponi på Gladö kvarn. SRV har 
under 2017 deponerat ca 40000 ton 
icke-farligt avfall samt asbest. En stor 
del av icke-farligt avfall som bortskaf-
fas genom deponering uppstår inom 
ramen för nybyggnation och rivning. 
Hur mängderna kommer att utvecklas 
i framtiden styrs inte bara av byggtak-
ten. Även lagstiftning som styr återan-
vändning och återvinning av bygg- och 
rivningsavfall och förbränningsrester 
kan bidra till förändringar avseende 
deponimängder. Utöver det finns ett 
flertal anläggningar som jobbar med 
sortering och återvinning av rena eller 
mindre förorenade schaktmassor.

Verksamhetsavfall

AAvfall Sverige sammanfattar det som: 
Avfall som uppkommit genom en verk-
samhetsprocess. I en verksamhet kan 
det uppstå både med hushållsavfall 
jämförligt avfall och annat avfall än hus-
hållsavfall.

Verksamhetsavfall är inte uttryckligt 
definierat i den svenska lagstiftningen 
eller i EU-rätten, men omfattar i princip 
allt avfall som uppkommer i en verk-
samhet, med undantag från sådant som 

ska betraktas som hushållsavfall.
Miljöbalkens definition av hushållsav-
fall återfinns i kapitel 15 kap. 

3 § miljöbalken. ”3 § Med hushållsavfall 
avses i detta kapitel avfall som kommer 
från hushåll samt därmed jämförligt av-
fall från annan verksamhet.” 

För att det ska vara ett hushållsliknan-
de avfall från en verksamhet, krävs att 

Vad innefattar  
verksamhetsavfall?
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båda dessa förutsättningar är uppfyll-
da; 

• Avfallet påminner i sin karaktär om 
hushållsavfall och 

• Avfallet uppkommer som en direkt 
följd av att människor oavsett än-
damål eller verksamhet uppehåller 
sig i lokalen eller i en anläggning. 

Det är verksamhetsutövaren som har 
det primära ansvaret att avgöra om det 
är ett verksamhetsavfall eller inte uti-
från ovanstående kriterier. Det är också 
verksamhetsutövaren som i egenskap 
av innehavare av avfallet, har ansvaret 

att se till att avfallet hanteras på ett 
sätt som är godtagbart med hänsyn till 
människors hälsa och miljön (15 kap. 11 § 
miljöbalken).

Typiskt sett är hushållsliknande avfall 
ett avfall som uppkommer på toaletten 
och i lunchrummet/personalmatsal, t 
ex matrester på tallrikar, d.v.s. sådant 
avfall som genereras av människor oav-
sett var de befinner sig eller oavsett vil-
ken verksamhet som de är involverade i.

Att inventera avfallsfraktioner och 
mängder av det verksamhetsavfall 
som uppkommer och behandlas inom 
kommunerna är oerhört komplext. Det 
är många aktörer t.ex. åkare och åter-
vinningsentreprenörer som konkurre-
rar om att få samla in och behandla just 
verksamhetsavfall. På grund av att det 
är många aktörer inom verksamhets-

avfallområdet (marknaden) är spår-
barheten för uppkomst, insamling och 
var avfallet lämnas och behandlas svår. 
Följden blir också att övergripande sta-
tistik för verksamhetsavfall i kommu-
nerna blir näst intill omöjlig att samla in, 
administrera och följa upp.

Komplex uppföljning

I en rapport från 2016 (Förbättrad av-
fallsstatistik och spårbarhetssystem 
för farligt avfall, NV-00316-15) före-
slår Naturvårdsverket t.ex. att all yrkes-
mässigt bedriven verksamhet detalje-
rat ska rapportera det farliga avfall man 
lämnar till borttransport eller tar emot 
efter transport. Förslaget anger också 
att rapporteringen ska ske i en av Na-
turvårdsverket anvisad digital lösning. 

I ett yttrande (Yttrande över utred-
ningar ” Förbättrad avfallsstatistik och 
spårbarhetssystem för farligt avfall” 
och ”Icke farligt byggnads- och rivnings-
avfall”, 2017-06-15) kring samma skri-
velse skriver Återvinningsindustrierna 
att utvecklingen av avfallsstatistik 
bör sättas i ett bredare sammanhang 
och bidra till att driva på och följa upp 
utvecklingen mot cirkulär hållbarhet. I 

samma skrivelse förslår de därför även 
en utveckling av spårbarhetssystem för 
icke farligt avfall. 

Avfall Sverige konstaterar i sitt re-
missvar om samma rapport (Dnr: 
M2017/00779/Ke) att Naturvårds-
verkets förslag om ett spårbarhetssys-
tem för farligt avfall ligger i linje med 
Avfall Sveriges ståndpunkter. Vidare 
anser Avfall Sverige att syftet med Na-
turvårdsverkets förslag är bättre sta-
tistik för byggnads- och rivningsavfal-
let och det är vällovligt i sig. Men om det 
även ska ske en faktisk ökning av åter-
vinningen av byggnads- och rivningsav-
fall anser Avfall Sverige att kraven bör 
åläggas byggherrarna.

Dialog kring 
åtgärdsområden
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Dialogen kring avfallsstatistikens komplexitet är i startgroparna och fortfarande 
på förslagsstadiet kring övergripande statistik och spårbarhet. Kommunerna har 
möjlighet att agera inom vissa åtgärdsområden för att stärka spårbarhet och säk-
rare hantering av verksamhetsavfall.

Till exempel med: 

• Rapportering av uppkommet bygg- och rivningsavfall bör kompletteras med 
rapporteringskrav vid bygg- och rivningslov.

• Rapporteringskrav av inom verksamheter uppkommet farligt avfall som läm-
nas till borttransport eller tas emot efter transport.

Man kan även föra dialog med avfallsentreprenörer och åkerier kring statistik kring 
verksamhetsavfallsmängder som uppkommit och insamlats i respektive kommun.

Kommunernas möjli-
ga åtgärdsområden 
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Kommunvis statistik 
för hushållsavfall 

DEN 31/12 2009 2014 2017 (2019)

Invånare 81 195 88 901 91 925

Botkyrka

Under 2017 fanns det 33 364 hushåll i kommunen, varav 12 011 i en- och tvåbo-
stadshus, 21 353 i flerbostadshus och 1 113 i fritidshus.Antal hushåll fördelat 

på boendeform

Antal invånare, utveckling under 10 år

SRV samlar in hushållsavfall och sköter kundservice och fakturering. Inom kommu-
nen finns två återvinningscentraler:

• Himmelsbodavägen 19, Skyttbrinks industriområde.
•  Hallundaleden 4, Fittja trafikplats.

I kommunen finns 43 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. 

Hushållsavfall

I det här avsnittet redovisar vi uppgifter om invånare, hushåll och insamling av hus-
hållsavfall för kommunerna. Vi har hämtat uppgifterna om insamlade avfallsmäng-
der från SRV, saknas det uppgifter markeras det med ett streck (–). Med kärl- och 
säckavfall menas hushållsavfall och liknande avfall som samlas in i kommunerna 
via kärl, sopsug eller annat system.
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2009 2014 2017 (2019)

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 388 465 423

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 185 237 209

Insamlat matavfall (kg/person) - 15,55 10,82

Insamlat restavfall (kg/person) - 222 198

Insamlat grovavfall (kg/person) 121 152 151

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 72 64 48

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

1,36 1,66 5,58

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

- 16,76 12,76

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 6,76 3,77 0

Statistik insamlat avfall/utveckling under 10 år. (Källa: Avfall Web/SRV)

Insamlat hushållsavfall i Botkyrka 2009-2019 (kg/person)

Statistik 
hushållsavfall
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DEN 31/12 2009 2014 2017 (2019)

Invånare 76 237 82 407 88 037

Haninge

Under 2017 fanns det 35 925 hushåll i kommunen, varav XX XXX i en- och tvåbo-
stadshus, XX XXX i flerbostadshus och X XXX i fritidshus.Antal hushåll fördelat 

på boendeform

Antal invånare, utveckling under 10 år

SRV samlar in hushållsavfall och sköter kundservice och fakturering. Inom kommu-
nen finns en återvinningscentral:

• Rörvägen 23, Jordbro företagspark.

I kommunen finns 69 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. I skär-
gården finns mobila återvinningscentraler som lägger till vid ångbåtskajen varje 
vår och höst på följande platser: Fiversätra ö (östra sidan), Mefjärd, Ornö (Hässel-
mara färjeläge), Björkösunds brygga, Ornöboda, Söderviken, Kymmendö, Edesö, 
Fåglarö, Utö Sprängabrygga, Aspö (Västertorp), Korsholmen, Jutholmen, Utö Gruv-
bryggan, Ängsö, Gränö, Kalvholmen, Norrö, Aspö (Nåttarö), Muskö (Ludvigsberg) 
och Långgarn (Kärringhamn).

Hushållsavfall
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2009 2014 2017 (2019)

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 475 489 479

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 227 234 228

Insamlat matavfall (kg/person) - 15,27 35

Insamlat restavfall (kg/person) - 218 193

Insamlat grovavfall (kg/person) 143 185 180

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 73 53 52

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

2,4 3,08 6,89

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

- 17,84 39

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 4,85 4,44 1,22

Statistik 
hushållsavfall

Insamlat hushållsavfall i Haninge 2009-2019 (kg/person)
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Huddinge
DEN 31/12 2009 2014 2017 (2019)

Invånare 95 798 104 185 110 003

Under 2017 fanns det 33 364 hushåll i kommunen, varav XX XXX i en- och tvåbo-
stadshus, XX XXX i flerbostadshus och X XXX i fritidshus.Antal hushåll fördelat 

på boendeform

Antal invånare, utveckling under 10 år

SRV samlar in hushållsavfall och sköter kundservice och fakturering. Inom kommu-
nen finns två återvinningscentraler:

• Regulatorvägen 3, Flemingsbergs industriområde.
• Storvretsvägen/Vretvägen, Skogås/Trångsund.

I kommunen finns 54 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar.

Hushållsavfall
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Statistik 
hushållsavfall

2009 2014 2017 (2019)

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 424 423 406

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 225 233 226

Insamlat matavfall (kg/person) - 15,23 33

Insamlat restavfall (kg/person) - 217 193

Insamlat grovavfall (kg/person) 109 130 111

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 59 50 54

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

0,8 1,09 5,87

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

- 17,17 37

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 11,26 3,22 0,49

Insamlat hushållsavfall i Huddinge 2009-2019 (kg/person)
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Nynäshamn
DEN 31/12 2009 2014 2017 (2019)

Invånare 25 781 27 041 28 109

Under 2017 fanns det XX XXX hushåll i kommunen, varav XX XXX i en- och tvåbo-
stadshus, XX XXX i flerbostadshus och X XXX i fritidshus.Antal hushåll fördelat 

på boendeform

Antal invånare, utveckling under 10 år

SRV samlar in hushållsavfall och sköter kundservice och fakturering. Inom kommu-
nen finns två återvinningscentraler:

• Åkervägen 11, Hammarhagens industriområde.
• Sorunda, Sunnerby industriområde.

I kommunen finns 23 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. I skär-
gården finns mobila återvinningscentraler som lägger till varje vår och höst vid 
Landsort och Krokskär. 

Hushållsavfall
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Statistik 
hushållsavfall

2009 2014 2017 (2019)

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 527 572 515

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 247 233 208

Insamlat matavfall (kg/person) - 15,38 13,91

Insamlat restavfall (kg/person) - 219 194

Insamlat grovavfall (kg/person) 169 241 202

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 87 73 74

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

3,8 3,93 12,79

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

- 19,6 18,79

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 23 1,9 0,67

Insamlat hushållsavfall i Nynäshamn 2009-2019 (kg/person)



19

DEN 31/12 2009 2014 2017 (2019)

Invånare 15 313 16 140 16 665

Salem

Under 2017 fanns det 6 362  hushåll i kommunen, varav 3 684 en- och tvåbostads-
hus, 2 479  flerbostadshus och 113  fritidshus.Antal hushåll fördelat 

på boendeform

SRV samlar in hushållsavfall och sköter kundservice och fakturering. Inom kommu-
nen har en återvinningscentral:

• Tvärvägen 4.

I kommunen finns 11 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar.

Hushållsavfall

Antal invånare, utveckling under 10 år
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Statistik 
hushållsavfall

2009 2014 2017 (2019)

Insamlat hushållsavfall (kg/
person) 448 584 575

Insamlat mat- och restavfall (kg/
person) 234 242 213

Insamlat matavfall (kg/person) - 15,98 7,64

Insamlat restavfall (kg/person) - 228 205

Insamlat grovavfall (kg/person) 142 250 286

Insamlade förpackningar och 
returpapper (kg/person) 57 72 55

Farligt avfall från hushåll som in-
samlats via kommunens försorg 
(kg/person)

1,77 4,7 12,37

Andel matavfall från hushåll, res-
tauranger, storkök och butiker 
som återvinns genom biologisk 
behandling (procent)*

- 18,8 10,16

Mängd hushållsavfall till deponi 
(kg/person)** 8,07 2,33 0,94

Insamlat hushållsavfall i Salem 2009-2019 (kg/person)
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Avfallshanteringen i Sverige har för-
ändrats mycket sedan början på 90-ta-
let. Deponering av hushållsavfall och 
annat brännbart avfall har minskat 
kraftigt och i stort sett försvunnit. För-
bränningen av avfall har ökat liksom 
återvinning och biologisk behandling. 
Förändringarna i avfallshanteringen är 
i stor utsträckning resultat av de styr-
medel som införts. Ett exempel är för-
budet mot att deponera organiskt och 
brännbart avfall. Det finns också skatt 
på deponering av askor och en del an-
dra avfall. Producentansvaret för bland 
annat förpackningar och tidningspap-
per innebär att återvinningen av dessa 
fraktioner ökat.

Hållbar avfallshantering bidrar mycket 
till att minska samhällets miljöpåver-
kan och resursförbrukning – och strä-
var samtidigt att bidra till rimligare 
kostnader i samhället och en bredare 
acceptans bland medborgare och an-
dra viktiga aktörer. Vår avfallshantering 
har under de senaste decennierna blivit 
mycket bättre för miljön, men fram-
förallt behöver återanvändning och 
återvinning fortsätta att öka och under-
lättas ytterligare. En stor utmaning för 
kommunerna tillsammans med SRV är 
att fram till 2030 öka materialåtervin-
ningen från dagens nivå på 30 procent 
till 70 procent.

För att möjliggöra ökad grad av mate-
rialåtervinning kommer det krävas ut-
veckling av insamlings-, sorterings- och 
behandlingsteknik. 

Producentansvaren för förpackningar 
och returpapper ses över för att bättre 
tillgodose medborgarnas behov av en 
lättillgänglig insamling och för att an-
delen avfall som materialåtervinns ska 
öka.  Det behövs långsiktiga spelregler 
och ett tydligt regelverk för producen-
tansvaren för förpackningar och retur-
papper för att underlätta övergången 
till en cirkulär ekonomi. Ett av syftena 
med miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö är att Sverige ska ha en hållbar av-
fallshantering.

Avfallshanteringen ska vara effektiv 
för samhället och enkel att använda för 
konsumenterna. Samtidigt ska avfall 
förebyggas och resurserna i det avfall 
som ändå uppstår ska tas till vara i så 
hög grad som möjligt. Dessutom ska 
avfallets påverkan på hälsa och miljö 
minimeras.  ( ur Miljö- och energide-
partementets promemoria: Mer fast-
ighetsnära insamling av förpacknings-
avfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren, 2018-03-19.)

Utveckling för 
kommande behov

Information 
och kommunikation 

Lika mycket som utveckling av insam-
lingssystem och anläggningar är in-
formation och kommunikation viktiga 
ingredienser i kommunernas arbete 
med att nå en bättre avfallshantering. 
Många kommuner arbetar idag på ett 
betydligt mer framsynt sätt med in-
formation om avfallshantering än vad 
som tidigare varit fallet. Kommunerna 
har också ett lagstadgat ansvar för in-
formation om både sådant avfall som 
omfattas av kommunalt renhållnings-
ansvar och producentansvar. 

Miljökommunikation är i allmänhet 
komplex och syftar till både en attityd- 
och beteendeförändring, och det tar 
tid att få genomslag. Avfallsfrågorna 
präglas av att hushåll och verksamhe-
ter förväntas att ändra sin attityd och 

därmed även sitt beteende, vilket kan 
handla om att göra avkall på sin egen 
bekvämlighet. Det krävs ett stort mått 
av engagemang och ansträngning att 
sätta sig in i hur avfallet ska sorteras 
samt att även lämna det till rätt insam-
lingssystem. 

För att nå en beteendeförändring är det 
även viktigt med enkelhet och tillgäng-
lighet i insamlingssystemet och för att 
få invånarna att agera på rätt sätt. Ef-
fektiv kommunikation måste anpassas 
till den aktuella målgruppen. För att nå 
ut med rätt information och kunna byg-
ga upp en effektiv kommunikation mås-
te aktörsanalyser utföras. Aktörerna 
identifieras utifrån olika perspektiv. 
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Exempel på perspektiv kan vara: 

• Politiskt perspektiv. 
• Kommunalt förvaltningsperspek-

tiv. 
• Entreprenörsperspektiv. 
• Fastighetsinnehavare/boendeper-

spektiv. 
• Barnperspektiv. 
• Tillgänglighetsperspektiv. 
• Övrig omvärld. 

Genom information om avfallshante-
ring kan kommunernas verksamhet 
inom avfallsområdet bli både ekono-
miskt och miljömässigt effektivare och 
även bidra till varumärkesbyggande 
genom en stärkt miljöprofil. Informa-
tion om avfallshantering kan också på 
ett påtagligt sätt göra det enklare för 

människor att göra miljömedvetna val. 
Exempel på informations- och kommu-
nikationskanaler som används inom 
avfallshanteringen i våra kommuner är:

• Återkommande utskick med infor-
mation om avfallshanteringen. 

• Kommunernas och SRV:s webb-
platser. 

• Kommunernas och SRV:s face-
book-sidor.

• Annonsering i lokalpress. 
• Informationsmöten. 
• Särskild information till nyinflytta-

de.
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Enligt 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter ska avfallsplanen innehålla uppgifter 
om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar som hanterar återvinning och 
bortskaffande av avfall.
Nedanför presenteras en sammanställning för de anläggningar som hanterar av-
fall. Verksamheterna är sorterade per kommun. 

Anläggningar för
hantering av avfall

NAMN, FASTIGHETSBETECKNING SNI-KOD TYP AV AVFALL METOD FÖR BEHAND-
LING

MOTTAGNA 
MÄNGDER

20XX (TON/ÅR)

KAPACITET
(TON/ÅR)

TILLÅTEN 
MÄNGD

Sofielunds återvinningsanlägg-
ning Gladö: 1:3 m.fl

90.440
90.290
90.360
90.50
90.70

Matavfall, park- och 
trädgårdsav-
fall, grovavfall, 
industriavfall, 
förorenade massor, 
aska, flytande avfall, 
hushållsavfall, farligt 
avfall, el-avfall

Kompostering, röt-
ning, mellanlagring, 
sortering, depone-
ring, behandling av 
t.ex. tvätthalsslam, 
oljeåtervinning

Bedömd till  
1.000.000

Se Deldom 
M5717-07

Flemingsbergs Återvinningscen-
tral, Katoden 4

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt 
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av
farligt avfall

Bedömd till
10.000

10 000

Återvinningscentral
i Skogås, Västra Skogås 1:2

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt 
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av
farligt avfall

Bedömd till
5.000

10 000

Länna kretsloppsanläggning 90.70
90.100

Bygg, industri Sortering,behand-
ling, krossning

74 900

Stena Recycling AB 90.100
90.50

Skrot Sortering, förbe-
handling av fordon

220 000

Allbildelar i Huddinge AB, Gladö 
76:7

90.120 Skrot Bildemontering

Allbilskroten i Länna AB, Gladö
1:3

90.120 Skrot Bildemontering

Atracco AB, Vårdkasen 1:48 90.120 Skrot Bildemontering

Gladö bilskrot AB,
Gladö 76:5

90.120 Skrot Bildemontering

HA:s bilskrot, Gladö 1:3 90.120 Skrot Bildemontering

Lind & Ledin lastbilservice AB,
Gladö 76:13

90.80 Byggavfall Sortering av avfall 10 000

NMT transport AB, Gladö 76:8 90.80 Byggavfall Sortering av avfall 10 000

Tabell 1: Anläggningar i Huddinge kommun
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NAMN, FASTIGHETSBETECKNING SNI-KOD TYP AV AVFALL METOD FÖR BEHAND-
LING

MOTTAGNA 
MÄNGDER

20XX (TON/
ÅR)

KAPACITET
(TON/ÅR) TILLÅTEN MÄNGD

Fittja återvinningscentral,
Fittja 17:1

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd 
till  

8.000

10.000

Skyttbrink återvinningscentral, 
Skyttbrink 21

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt 
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd 
till

10.000

10.000

Riksten-Pålamalms
berg- och grustäkt, Riksten
8:2

10.20
10.50
20.40
90.140

Schaktmassor, 
betong, tegel, torv

Deponi, efterbe-
handling, jordtill-
verkning

50.000 ton 
schaktmassor, 
1.000 ton 
betongmassor, 
1.000 ton 
ris och stubb

Tullinge Jord & Maskin AB,
Riksten 8:1

90.130 Schaktmassor,
betong/tegel

Deponi 300.000 ton 
inert avfall

Hummeltorps torvindustri, 
Hummeltorp 1:4

10.10
10.50
20.40
90.140
90.40

Schaktmassor, 
asfalt, betong, 
gödsel, lera,
schaktmassor

Mellanlagring, 
deponi

200.000 ton 
schaktmassor,
65.000 ton 
betongmassor,
25.000 ton 
asfalt, 
6.000 m3

stubb, 10 ton 
gödsel

Ragnsells AB,
Stora Uringe 3:1

10.20
90.40
90.100

Avloppsslam,
schaktmassor,
gödsel, bioaska

Mellanlagring,
jordtillverkning

20.000 ton 
avloppsslam, 
20.000 ton 
schaktmassor, 
800 ton häst-
gödsel, 3.000 
ton bioaska

Big Bag Sweden AB, Riksten 
11:8

90.40
90.80

Avfall Mellanlagring, 
jordtillverkning

Max 
10.000 ton

Lotus Sten & Trädgård,
Vårsta 1:469, Vårsta 3:1

10.50
90.40
90.80
90.110
90.140

Avfall, skrot, schakt-
massor

Mellanlagring, sor-
tering och mekanisk 
bearbetning

10.000 ton

Kagghamra .isupplag,
Ström 1:1

20.40 Flis Mellanlagring 7.000 ton

Hans Andersson Entreprenad 
AB, Boda 1:3

10.10
10.20
10.50
20.40
90.40
90.140

Asfalt, betong,
gödsel, ris och stubb,
lera, jord och fyll-
nadsmassor

Mellanlagring,
krossning, jordtill-
verkning

160.000 ton 
schaktmassor

Tabell 2: Anläggningar i Botkyrka kommun
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NAMN, FASTIGHETSBETECKNING SNI-KOD TYP AV AVFALL METOD FÖR BEHAND-
LING

MOTTAGNA 
MÄNGDER

20XX (TON/
ÅR)

KAPACITET
(TON/ÅR) TILLÅTEN MÄNGD

Dalarö återvinningscentral,
Sandemar 10:1

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd 
till  

5.000

10.000

Jordbro återvinningscentral,
Åby 1:219

90.50 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt 
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd 
till

50.000

10.000

Hans Andersson Entreprenad 
AB, Rudan 1:2 (Tillstånd
av MPD 070312)

10.20 Bergtäkt, krossning,
återvinning av 
schaktmassor, 
asfaltsproduktion

Återvinning Totalt 2 miljoner 
ton bergmaterial
för krossning
200.000 schakt-
massor, 100.000 
asfaltsproduk-
tion

Jordbrokrossen, Skanska Sveri-
ge AB, Jordbromalm 4:11

10.50
90.100

Berg, asfalt och 
betong

Mellanlagring och 
återvinning

Se anmälan

Sortera Skandinavien AB, 
Åby 1:184, 1:185

90.110
20.40
90.80
90.60
90.40

Träbaserat bränsle,
annat avfall än 
farligt avfall, mellan-
lagring av farligt
avfall

Framställning
och bearbetning,
krossning sortering, 
mellanlagring

Se anmälan

Skäggsmo mellanlagringssta-
tion, Alby 1:9

90.40 Sopsand, ga-
tubrunnssand,
ledningssand och
asfalt

Mellanlagring 10–10.000 ton 
per tillfälle, se
anmälan

Fors mark och hus AB, Årsta 
1:73, Lars Fröstad

10.50 Berg Krossning Berg, totalt 
120.000 (se 
anmälan)

JP AB/Johan Westermark,
Årsta 1:82

90.100 Jord- och schakt-
massor, asfalt och
betong

Sortering, krossning,
återvinning tillverk-
ning av jord

Se anmälan

RGS 90 Sverige AB,
Jordbromalm 4:11

90.110 Träbaserat bränsle,
annat avfall än 
farligt avfall

Framställning
och bearbetning,
krossning,sortering, 
mellanlagring

Se anmälan

Råd i Sverige AB,
Rolf Westin, Jordbromalm
4:11

90.110 Betong, tegel Krossning Max 50.000, se 
anmälan

Jordbrotippen, verksamhetsutö-
vare: Haninge kommun,Kalvsvik 
5:1, Jordbromalm 6:2 (Tillstånd
av MPD 070628)

90.30 Asfalt, betong, ris
och stubb, gödsel,
jord- och fyllnads-
massor

Sortering, krossning,
mellanlagring, 
tillverkning av jord

Bergkross högst 
130.000, mellan-
lagra icke farligt 
avfall inklusive
bergkross, högst 
150.000, tillverka 
jord, högst 
10.000

Tabell 3: Anläggningar i Haninge kommun
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NAMN, FASTIGHETSBETECKNING SNI-KOD TYP AV AVFALL METOD FÖR BEHAND-
LING

MOTTAGNA 
MÄNGDER

20XX (TON/
ÅR)

KAPACITET
(TON/ÅR) TILLÅTEN MÄNGD

Salems återvinningscentral 90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt
avfall, förpackningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd 
till  

4.000

10.000

Tabell 4: Anläggningar i Salems kommun

NAMN, FASTIGHETSBETECKNING SNI-KOD TYP AV AVFALL METOD FÖR 
BEHANDLING

MOTTAGNA 
MÄNGDER

20XX (TON/
ÅR)

KAPACITET
(TON/ÅR)

TILLÅTEN 
MÄNGD

Nynäshamn ÅVC,
Harven 1

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt
avfall, förpack-
ningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd till  
6.000

10.000

Sorunda ÅVC, Sunnerby
1:313

90.60 Grovsopor, skrym-
mande avfall, farligt 
avfall, förpack-
ningar

Mellanlager av
avfall samt viss
sortering av farligt 
avfall

Bedömd till
2.000

10.000

Nynäs transport AB/Sittesta 
2:18

90.80 Icke farligt avfall Sortering Mer än 
1.000

Fasta Bränslen Fabrab AB,  
Stora Vika 6:1

Prövning pågår 
nu vid MD 

Biobränslen och 
råvaror till bio-
bränslen

Mellanlagring 450.000

Nynäshamn-Ösmo Lastbilscen-
tral ek.förening, Nynäshamn
2:178

10.20
10.50

Avslutad bergtäkt,
nu mobil stenkross

Krossning Se anmälan

Nynäshamns kraftvärmeverk 40.51 Retur.is, slakte-
riavfall och PTP 
(papper,
trä och plast)

Förbränning Uppgift i 
producerad
energi

Uppgift i 
producerad
energi

Tabell 5: Anläggningar i Nynäshamns kommun
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SFS 1998:808 Miljöbalken 
SFS 2011:927 Avfallsförordningen 
NFS 2017:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall.
Handbok i kommunal avfallsplanering. 
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se 
Sveriges miljömål: http://miljömål.se/au 
Avfall Sverige: www.avfallsverige.se 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI: www.ftiab.se 
Håll Sverige Rent: www.hsr.se
Avfallsplan SÖRAB: www.sorab.se 
Avfallsplan Stockholms stad: www.stockholmstad.se 
Avfallsplan Göteborg Stad: www.goteborg.se

Föregående Avfallsplan SRV: Avfallsplan 2011-2019

Ordlista – Avfallsplanens samtliga delar:  

Avfall – alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är 
skyldig att göra sig av med. 
Avfallshierarkin – prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behand-
lingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Översta 
steget är Förebyggande, därefter följer Förberedelse för återanvändning, Åter-
användning, Materialåtervinning, Annan återvinning och sist Bortskaffande. 
Farligt avfall – avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, 
frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljön. 
Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling vid fastighetsgränsen eller vid 
överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten. 
Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att förebygga att det över 
huvudtaget uppkommer avfall till exempel genom minskad konsumtion eller 
delat ägande. 
Förpackningar – en produkt som framställts för att innehålla, skydda eller pre-
sentera en vara och som omfattas av ett producentansvar. Detta inkluderar 
glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar. Omfattas av producentansvar. 
Grovavfall – hushållsavfall som är tungt eller skrymmande eller har andra egen-
skaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck till exempel 
möbler och cyklar. 
HSR – stiftelsen Håll Sverige Rent. 
Hushållsavfall – avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet.
Matavfall – avfall som uppkommer i matlagning eller tillverkning och är svårt 
att undvika, till exempel kaffesump, olika skal och slaktrester. 
Matsvinn – onödigt matavfall som hade kunnat ätas upp till exempel bröd, 
matrester frukt och grönsaker, även avskrap från tallrikar och rester i förpack-
ningar. 
Deponi/deponering - en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfallet 
läggs på ett avfallsupplag.
Nedlagda deponier – ett avfallsupplag som inte längre är i drift och som inte 
omfattas av deponeringsförordningen (SFS 2001:512). 
Plockanalys – en metod för att undersöka avfallets sammansättning med fo-
kus på andelen producentansvarsmaterial, matavfall, farligt avfall och el-avfall 
i det brännbara avfallet. 
Producentansvar – skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som 
kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering 
Restavfall – det avfall som finns kvar i soppåsen sedan matavfall, förpackning-
ar, returpapper, farligt avfall och el-avfall sorterats ut.
Returpapper – dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, 
broschyrer, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Omfattas av producentansvar. 

Referenser – Avfallsplanens alla delar

SCB – Statistiska centralbyrån. Återanvändning – en åtgärd som innebär att en 
produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma 
funktion som den ursprungligen var avsedd för. 
Återbruk/återanvändning – ett samlat begrepp återanvändning och/eller för-
beredelse för återanvändning. 
Återvinning – en avfallshantering som innebär att avfallet kommer till nytta 
som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta 
eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning. 
Återvinningsstation (ÅVS) – obemannad mindre anläggning för mottagning av 
förpackningar och returpapper. Drivs av Förpacknings- och tidningsinsamling-
en (FTI AB). 
Återvinningscentral (ÅVC) – bemannad större anläggning för insamling av 
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall etc. Ibland även med verk-
samhet för återanvändning.
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Vad är en nedlagd 
deponi?

4

NEDLAGDA DEPONIER
Nedlagda deponier i SRV:s ägarkommuner

Avfall som inte kan materialåtervinnas, 
behandlas biologiskt, förbrännas med 
energiutvinning eller på annat sätt nyt-
tiggöras måste deponeras. Deponering 
är helt enkelt en slutförvaring av avfall.

Internationellt sett är deponering fort-
farande den dominerande metoden 
för att ta hand om avfall. Men i Sverige 
har vi sedan början av 1990-talet mins-
kat deponering till förmån för andra 
behandlingsmetoder. Nu deponeras 
endast en procent av hushållsavfallet. 
Deponering är den behandlingsmetod 

som används för avfall som inte kan be-
handlas på annat sätt, till exempel föro-
renade massor.

Under 2000-talet infördes en rad för-
bud mot att deponera vissa avfallsslag 
vilket medförde att en stor del av de ak-
tiva deponierna i Sverige har avslutats. 
De sluttäcks då med material, ofta i fle-
ra lager, för att bland annat förhindra att 
regnvatten tränger ner och förorenas. 

Vad är deponi?

Hundratals avfallsdeponier, i dag-
ligt tal ”soptippar”, är i drift i Sverige. 
Dessutom finns flera tusen nedlagda 
deponier. Deponierna kan innehålla allt 
från gruvavfall och industriavfall till 
hushållsavfall. Där finns en mängd olika 
föroreningar som kan hota människors 
hälsa och miljön.

Avfallsdeponier är alla de upplag dit vi 
fört avfall från hushåll, industrier, askor 
från energiproduktion, förorenade jord-
massor med mera. Deponierna samlar 
stora mängder föroreningar och miljö-
gifter på en begränsad yta. Med tiden 
finns det risk att ämnena läcker ut i den 
omgivande miljön.

När vi deponerar organiskt material 
finns det risk för utsläpp av starkt kli-
matpåverkande metangas. Bränder i 

deponier kan orsaka utsläpp av bland 
annat dioxiner. Hur stor miljö- och häl-
sopåverkan som en deponi har beror på 
dess lokalisering, de skyddsåtgärder 
som konstruerats och på det deponera-
de avfallets egenskaper.

Naturvårdsverket utvecklar regelver-
ket och vägleder tillsynsmyndigheterna 
inom deponeringsområdet samt del-
tar i vissa fall i tillståndsprövningar av 
deponier. Vi arbetar även inom EU och 
Norden med deponeringsfrågor



De fyra riskklasserna

Tillsyn över nedlagda 
deponier

5

Tillsynsmyndighet över nedlagda de-
ponier är den myndighet som hade till-
synen över den verksamhet som gav 
upphov till deponin. Det kan vara både 
kommunen och länsstyrelsen för ned-
lagda deponier där både hushållsavfall 
och annat avfall lämnats.

• Om deponeringen upphörde före 
den 1 juli 1969 är kommunen till-
synsmyndighet.

• Om deponeringen upphörde efter 
detta datum är både kommunen 
och länsstyrelsen tillsynsmyndig-
het och båda myndigheterna har 
rätt att agera.

Nedlagda deponier 
per kommun

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter 
om deponier som är nedlagda samt en 
bedömning av risken för att de nedlag-
da deponera ska ge upphov till olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. 
Det gäller alla kända, nedlagda depo-
nier i kommunen och inte bara de som 
kommunen har varit huvudman för. 

Följande uppgifter ska vara med i 
redovisningen:
• Fastighetsbeteckning
• Bedömd risk för människors miljö 

och hälsa
• Planerade och vidtagna åtgärder 

för deponier där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Om uppgifter finns tillgängliga:
• Verksamhetsperiod
• Typ av avfall
• Huvudman

• Eventuella genomförda undersök-
ningar och kort om resultaten av 
dessa

• Eventuella vidtagna åtgärder och 
kort om resultaten av dessa

Tabellerna nedan är en sammanställ-
ning över kommunernas nedlagda de-
ponier. De baseras på kommunernas 
tidigare renhållningsordningar, från 
länsstyrelsen, avstämning med repre-
sentanter ifrån kommunerna och läns-
styrelsens rapport 1993:14 Miljöpåver-
kan ifrån avfallsanläggningar. 

Deponierna i tabellen har klassats en-
ligt Metodik för Inventering av Föro-
renade Områden (MIFO). MIFO är ett 
inventeringsinstrument som gör det 
möjligt att dela in förorenade områden 
i riskklasser. Några av fastigheterna har 
inte klassats ännu. 
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Tabell 1: Sammanställning över nedlagda deponier 
i Huddinge kommun:

NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Länna Efter 1969 Schaktmassor

Börksättra 
deponi/
Björksättra 1:113

Nedlagd Schaktmassor

Nya Smedstorp/
Lissma 4:55, 4:99

Nedlagd 3 (1993) Hushålls- eller industriavfall. 
Lissma 4:55 Deponering av 
bygg och skogsavfall, jord, 
tidigare jordtillverkare

Huddingegruvan/
Stensättra 1:1

2 (1993) Hushålls- eller 
industriavfall

I början av 1900-talet bröts järnmalm och sten-
kol fram till 60-talet. Nu är den (på Huddingesi-
dan) ett stort dagbrott i skogsterräng. Gruvan 
är medagen i Riksantikvarieämbetets (RAAs) 
fornmlämningsregister. Högt naturvärde 
(lekplats för vattensalamander).13

Hammardal/
Orlångsjö 2:7

Nedlagd 1974. Enligt 
MIFO pågick depone-
ring 1970-1974.
Deponeringen påbör-
jades ca 10 år innan 
Huddinge kommun 
fick vetskap om detta 
(oklart om vad det 
innebär).12

2 (1994)  
Omnämnd men ej 
bedömd i länssty-
relsens rapport 
1993:143

Schaktmassor från rivningen 
av gamla Klarakvarteren (tegel,
rivningsmassor, värmeledning-
ar etc). Vid provborrning har 
hittats bl.a. elskåp, asbetsplat-
tor, järnbalkar
keramik. Måttliga metallhalter 
samt utslag vid PID-mätningar.

Svårbedömt, men lokalisering och uppbyggnad 
är klart negativ. Även om nuvarande utsläpp 
inte är höga betyder deponins storlek samt 
belägenhet att konsekvenserna av eventuella 
utsläpp kan bli stora3.

Masmo 1:121

Masmo 1:143
Nedlagd i slutet av 
60-talet (påbörjades 
i slutet av 1940-ta-
let). 12

2 (1993) Hushålls- eller industriavfall. 
Huvudsakligen sprängsten 
och schaktmassor men även 
sprängtråd, stockar, betong, 
etc. Längst i väster även träd-
gårdsavfall samt gipsskivor, 
tegel, oljefat m.m.12 Idag lägger 
gatuavdelningen upp asfalt 
på Masmo 1:1 21 2. Masmo 1:12 
Schaktmassor, materialupp-
lag. 2

Det finns tecken på föroreningsspridning men 
inga kända observationer av negativ omgiv-
ningspåverkan. Bör kunna kontrolleras genom 
ett kontrollprogram, men kräver troligtvis inga 
åtgärder.3

Nytorpsmosse/
Nytorp 2:21

Nedlagd (1960-1965) 3 Schaktmassor Deponering av 
schaktmassor. Mellan 1960-
1965 tippades okända massor 
okontrollerat i området.
Även bilvrak och oljetankar har 
observerats bland massorna 
(uppgift 1987). 5

Tidigare miljöprover visade på föroreningar av 
alifater (oljenämnden). 1972 utarbetades ett
förslag till stabilitetsförbättrande åtgärder. Ar-
betena avbröts 1973. Undersökningar visar stor 
halt oljeföroreningar på X: 6569089 Y: 1628833 
(2400 mg/kg TS). PAH haltnivåer överskrider 
haltnivån för känslig och på ett ställe för mindre
känslig markanvändning. I detta prov koppar i 
haltnivån med riktvärde för känslig markan-
vändning. 5

Länna, Österha-
gen/Länna 4:7, 4:9

Nedlagda efter 1969.
Uppgifter finns om 
s.k. ”midnattsdump-
ning” så sent som 
1980-tal.5

2 (1993)
1 (1994) 3

Hushålls- eller industriavfall, 
schakt- och rivningsmassor 
samt sprängsten från arbetena 
vid Nynäsbanan, Globen, Blek-
holmstorget och andra
områden i Stockholm samt 
bl.a. maskindelar, oljefat, skrot, 
bilar, batterier, trä, järn, porslin, 
tyg, lägenhetsinredningar,
mineralull, plaströr m.m. 3

Avfallet är deponerat utan system. Photoiniza-
tion Detectormätning (PID-mätningar) indikerar 
flyktiga organiska ämnen. Länsstyrelsen
har skött ärendet fram till 1989 och 1994 fanns 
det fortfarande ett kontrollprogram som 
följdes. En utredning för att sluttäcka området 
bör göras. 3
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NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Svalborgstippen/ 
Kolartorp 1:1

Nedlagd innan 1969 Övrig. Blandade massor. 2
Industrideponi. Tillstånd för 
bygg och schaktmassor men 
även hushållsavfall har tippats 
och förbränning har skett. 5

Förbränning av avfall. Höga halter av bly, zink, 
koppar och petroleumkol-väten.5

Beateberg/ 
Västra Skogås 1:81

Övrig. Gatuavdelningen lägger 
upp snö på fastigheten (2010)*

Jeriko/Källbrink 
1:2

Nedlagd. Drifttid 
1960-tal till 1970-tal5

2 (1993) Hushålls- och industriavfall.
Hushållsavfall, skrot, olja, bilar, 
rensslam. Vid provgrävning 
påträffades asfalt, tegel, 
järnband, blåbetong, bildelar, 
bildäck, kablar, aska och glas.3

Avfallets mängd och sammansättning ger en 
starkt negativ bild. Extremt höga halter av flera 
metaller (främst järn, koppar, bly och zink) upp-
mättes, dock gav PID-mätningar låga resultat. 
Efterbehandling bedöms som nödvändigt för 
att hantera metall-halterna och ett kontrollpro-
gram bör upprättas.3

Fältridklubben 1 - - - -

Lindesberg/ 
Glömsta 2:61

Nedlagd Deponering av bilskrot och 
byggavfall5 Byggavfall2

Enlidens ridstall/ 
Glömsta 2:60

Nedlagd Sopsand

Vistaberg/ 
Vistaberg 3:62

Nedlagd efter 1969 Industriavfall
Tegel2

Tidigare miljöprover visade på föroreningar av 
alifater (oljenämnden). 1972 utarbetades ett
förslag till stabilitetsförbättrande åtgärder. Ar-
betena avbröts 1973. Undersökningar visar stor 
halt oljeföroreningar på X: 6569089 Y: 1628833 
(2400 mg/kg TS). PAH haltnivåer överskrider 
haltnivån för känslig och på ett ställe för mindre
känslig markanvändning. I detta prov koppar i 
haltnivån med riktvärde för känslig markan-
vändning.5

Gullarängen/Myr-
ängen 1:16 även 
Myrängen 1:14-16, 
1:12; Högmora 2:3, 
2:8, 2:11, 2:143

Nedlagd efter 1969 3 (1994)3 Industriavfall Sprängsten 
1959-1960. Troligtvis även ett 
antal oljefat. Tegel, järnskrot
och annat byggavfall har note-
rats vid provgropsgrävning.

På basis av nuvarande kunskaper bedöms 
endast små eller obetydliga effekter kunna 
uppstå till följd av avfallet. Betydelsen av 
metallföroreningar bör undersökas genom 
kontrollprogram.3

Reningsverket 1 / 
Kallkärrsklinten 2

Nedlagd efter 1969
(1940-1992)5

4 (1994)3 Industriavfall. I huvudsak rena
schaktmassor från byggandet 
av Henriksdals reningsverk 
samt diverse skrot i mindre 
mängd. Även slam från renings-
verket kan finnas deponerat. 
På en inhägnad del av deponin 
finns kreosot-impregnerat 
virke deponerat under någor-
lunda ordnade former.3

Inga effekter på omgivningen har kunnat 
konstateras.3

Grantorp/ 
Grantorp 5:1

Nedlagd efter 1969 45 Hushållsavfall
Sopsand, jord och grus5

Sand hämtas för sandning av vägar vintertid, 
uppglag för sopsand, jord och grus.5

Katrineberg/ 
Glömsta 1:1, Kästa 
2:212 Kästa 2:10

Nedlagd efter 1969 Hushållsavfall
Deponering av schaktmassor 
och betong.5

Branschtypiska föroreningar är tungmetaller, 
lösningsmedel, klorerade hydrokarboner, 
fenoler, olja och näringssalter.5

Tabell 1: fortsättning
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NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Balingsnäs 3:1 Nedlagd innan 1969 
(aktiv 1949-1960)3

4 (1994)3 Byggavfall och schaktmassor3 Bedöms vara stabilt uppbyggd och väl
avskärmad. Genomförda undersökningar har 
inte påvisat några problem, men de har varit av 
begränsad omfattning.3

Skogsäng
Skogsäng 1:293

Nedlagd innan 1969 
(1965)5

Sprängsten3 Inga särskilda tecken på omgivnings-påverkan. 
Det finns dock endast ett vattenprov som 
bekräftar detta. Viss försiktighet bör vara 
påkallad.3

Lissma 4:862 Byggavfall

Länna, Västra 
Skogås 1:42

Schaktmassor

Kynäs 2:102 Blandade massor

Ö. Flemingsberg 
ind. (Visättra 1:1)2

Schaktmassor

Ö. Flemingsberg
(Visättra 1:5)2

Mellanlagring sprängsten

Vistaberg 3:67, 
3:942

Sprängsten, byggavfall

Vårby, Diametern 
12

Sten, betong, asfalt, skrot

Kungens kurva 1:1, 
Kvadratern 12

Blandade massor har använts
till utfyllnad

Tabell 1: fortsättning
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Tabell 2: Sammanställning över nedlagda deponier 
i Botkyrka kommun:

NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Vinterskogen1 
Iselsta/ Iselsta
1:214

- Schaktmassor

Iselsta/ Iselsta 
1:21, 4

Nedlagd innan 1969 
(1965)5

- Slam Nej, ej undersökt

Lindhov/ Lindhov 
15:4

4 Hushålls- eller industriavfall

Rikstenstippen/
Riksten 8:11

2 Hushålls- eller industriavfall Ja, täckt

Näs - Övrigt

Römossen/ 
Tullinge 21:484

2 Schaktmassor Ja, undersökt och kontrollprogram

Vårsta centrum - Schaktmassor

Viad - Schaktmassor

Fittja 3 Hushålls- eller industriavfall

Uttran/ Lindhov 
15:41

- Schaktmassor Nej, ej undersökt

Huddingegruvan/ 
Riksten11:1

2 Hushålls- eller industriavfall Delvis undersökt, inga åtgärder

Riksten f.d./ Riks-
ten 11:11

2 Hushålls- eller industriavfall Undersökt, ej åtgärder

Slagstatippen/ 
Hallunda 4:34

- Schaktmassor Nej, ej undersökt

Alby/Alby 15:32 
m.fl.

Klara KM Hushålls- eller industriavfall Ja, undersökt och sanerad. Kontrollprogram av 
grundvatten

Albysjön 3 Hushålls- eller industriavfall

Tullinge1 4
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NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Alfa Lavals tipp/ 
Tumba 7:126

2-3 Hushålls- eller industriavfall Ja, undersökt och täckt

Tuna avfall/ Tuna-
holm 7:61

3 Hushålls- eller industriavfall Ja, undersökt

Norrbyvreten - Schaktmassor

Röda villorna - Övrig

Tumba bruks tipp/ 
Lindhov 15:41 

4 Hushålls- eller industriavfall Ja, undersökt och täckt

Skäcklinge/Däld-
vägen/ Tumba
7:2061

4 Hushålls- eller industriavfall Nej, ej undersökt

Skogsudd/ Eld-
tomta 2:12

4 Hushålls- eller industriavfall Nej, ej undersökt

Botkyrkabacken/
Eriksberg 2:1

- Schaktmassor Nej, ej undersökt

Tabell 2: fortsättning
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Tabell 3: Sammanställning över nedlagda deponier 
i Botkyrka kommun:

NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Betongtippen/ 
Jordbromalm 4:11

1970 3 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Jordbrotippen/ 
Kalvsvik 3:191

2 Hushålls- eller industriavfall Undersökt och återställning pågår.

Nytorpstippen/ 
Åby 1:191

1967 2 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Vendelsömalms-
tippen/ Vendelsö 
16:11

Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Sofielund/ So-
fielund 1:11

Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört

Tungelstatippen/ 
Tungelsta 1:6

1972 2 Hushålls- och industriavfall Ej utfört

Tungelsta/ Tungel-
sta 1:5 + 1:9
Ekeby 12:11

Slut 60-tal - Schaktmassor Ej utfört

Kalvsvik1 Nedlagd - Slam Ej utfört

Årsta havsbads-
tippen/ Alvsta 7:11

Nedlagd 4 Hushålls- och industriavfall Ej utfört

Bobäckstippen/ 
Häringe 5:11

Nedlagd 4 Hushålls- och industriavfall Ej utfört

Muskötippen/ 
Ludvigsberg 5:41

Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Sandemar/ Sande-
mar 1:11

1967 3 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Berga1 Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört

Trematippen/ 
Trema 3:11

Nedlagd 3 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Skjutfält/Edesnäs 
4:2211

Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Högsta1 Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Vinåker1 Nedlagd - Slam Ej utfört

Ekeby1 Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört
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Tabell 4: Sammanställning över nedlagda deponier 
i Nynäshamns kommun:

NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Fagersjö/ Grödby 
1:31

4 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Solberga 4 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Sittesta Efter 1969 2 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Källberga - Schaktmassor Återställd med kontrollprogram

Stora vika Efter 1969 2- Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Stora vika Efter 1969 - Övrigt Återställd med kontrollprogram

Sorunda Efter 1969 2 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Styrvik/ Väggarö 
3:1

4 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Ösmo1 4 Hushålls- och industriavfall Återställd med kontrollprogram

Torö1 3 Hushålls- och industriavfall Delvis återställd

Fituna/Fituna 2:11 4 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Karlsta/ Kalvö 1:51 4 Hushålls- eller industriavfall Återställd med kontrollprogram

Sjötäppan1 - Övrigt f.d. gårdstipp liten risk

Vansta 13:11 3 Hushålls- eller industriavfall f.d. gårdstipp liten risk

Kv. Svarven1 4 Hushålls- eller industriavfall Återställd

Nära Nynäsgårds 
Kyrka

4 Hushålls- eller industriavfall f.d. gårdstipp liten risk

Sandhagen1 - Schaktmassor

Telegrafen 4 Hushålls- eller industriavfall P-plats med hårdgjord yta
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Tabell 5: Sammanställning över nedlagda deponier 
i Salems kommun:

NAMN/FASTIGHET ÄR NEDLAGD ÅR KLASSNING (ÅR) AVFALLSSLAG
BEDÖMNING AV RISK  

för människors hälsa och miljö samt eventuellt vidtagna 
planer/ åtgärder

Hallinge 1:11,6 Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Rönning/Rönninge 
1:1431,6

Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört

Uttringe/ Uttringe 
1:1321,6

Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört

Ersboda1 Nedlagd 2 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Vällinge1 Nedlagd 4 Hushålls- eller industriavfall Ej utfört

Lillsjön-Fruängs-
vägen1

Nedlagd 3 Hushålls- och industriavfall Ej utfört

Salem 26:26 Nedlagd - Schaktmassor Ej utfört

Rönninge 1:306 Nedlagd - Hushålls- och industriavfall Ej utfört

Uttringe 1:12 (Bin-
tebotippen)

Nedlagd

Salem 5:3 Nedlagd

Rönninge 1:251 Nedlagd

Referenser:

1 Föregående avfallsplan (2011-2019)
2 Länsstyrelsen i Stockholms län rapport 1993:14 Miljöpåverkan från avfallsanläggningar. 
3 Huddinge avfallsplan. 
4 Information från Huddinge kommuns Riskklassificering av åtta avfallsdeponier, J&W Bygg & 
 Anläggning, Andy Petsonk, projektnummer 4655 044, 19941216 (reviderad 1995-07-12) 
5 Botkyrka avfallsplan 
6 Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)-databasen. 
7 Salem avfallsplan  

* Ett tillfälligt upplag där Botkyrka kommun har tillsynen på objektet för att undvika en
jävsituation 

** Uppgifter saknas i Ecos.
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1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:184 - 007

Svar på revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av 
avloppslösningar och avfallshantering

På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat bygg- och 
miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och avfallshantering. Ärendet behandlades av 
bygg- och miljönämnden den 28 augusti 2018, § 42. 

Kommunrevisionen rekommenderar bygg- och miljönämnden att:

1. Överväga utifrån behovsutredningen huruvida bygg- och miljöenheten har tillräckliga
resurser för att fullgöra sitt uppdrag på ett skyndsamt och rättssäkert sätt.

2. Fortsätta gå igenom rutiner och processbeskrivningar för att stämma med förändrad
lagstiftning inom området.

3. Nämndbeslut som rör miljöbalken och Länsstyrelsens strandskydd inte ska ske på
delegation. En stark rekommendation är att enskild tjänsteman måste påvisa för den
beslutande nämnden, alternativt ordförande, att beslutet har fått ändrade
förutsättningar så att det kan ske på delegation.

Kommunstyrelseförvaltningen har anlitat Jan Heimdahl, konsult att göra en översiktlig 
granskning av behovsutredningen för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde inom 
miljötillsynen år 2018-2020.  Jan Heimdahl drar slutsatsen att det saknas underlag för att 
göra en utvärdering av behovsutdredningen. Salems kommun har ett stort antal objekt i 
jämförelse med Nykvarn, Danderyd och Strängnäs. Behovsutredningen saknar en 
specificering av vilka objekten är och hur de klassificeras samt tillsynsfrekvens och antal 
tillsynstillfällen för olika typer av objekt. Med Jan Heimdahls bedömning som bakgrund har 
kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att bygg- och miljönämnden gör en mer 
djupgående behovsutredningen med en klassning av de olika objekten. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar bygg- och miljönämndens  förslag att fortsätta granska 
rutiner och processbeskrivningar och ska fortsätta göra detta i samband med årsbokslutet.

Kommunstyrelseförvaltningen delar också bygg- och miljönämndens  förslag att dispens 
från strandskydd ska kunna ske på delegation i enlighet med delegationsordningen (punkt 
3.3.1). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 4 oktober 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 4 oktober 2018 som svar på 
revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och avfallshantering.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-04

Dnr KS/2018:184
1 av 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av 
avloppslösningar och avfallshantering

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 4 oktober 2018 som svar på
revisionsrapport - Bygg- och miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och
avfallshantering.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat bygg- och 
miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och avfallshantering. Ärendet behandlades av 
bygg- och miljönämnden den 28 augusti 2018, § 42. 

Kommunrevisionen rekommenderar bygg- och miljönämnden att:

1. Överväga utifrån behovsutredningen huruvida bygg- och miljöenheten har
tillräckliga resurser för att fullgöra sitt uppdrag på ett skyndsamt och rättssäkert
sätt.

2. Fortsätta gå igenom rutiner och processbeskrivningar för att stämma med
förändrad lagstiftning inom området.

3. Nämndbeslut som rör miljöbalken och Länsstyrelsens strandskydd inte ska ske på
delegation. En stark rekommendation är att enskild tjänsteman måste påvisa för
den beslutande nämnden, alternativt ordförande, att beslutet har fått ändrade
förutsättningar så att det kan ske på delegation.

Kommunstyrelseförvaltningen har anlitat Jan Heimdahl, konsult att göra en översiktlig 
granskning av behovsutredningen för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde inom 
miljötillsynen år 2018-2020. Jan Heimdahl drar slutsatsen att det saknas underlag för att 
göra en utvärdering av behovsutredningen. Salems kommun har ett stort antal objekt i 
jämförelse med Nykvarn, Danderyd och Strängnäs. Behovsutredningen saknar en 
specificering av vilka objekten är och hur de klassificeras samt tillsynsfrekvens och antal 
tillsynstillfällen för olika typer av objekt. Med Jan Heimdahls bedömning som bakgrund har 
kommunstyrelseförvaltningen sett ett behov av att bygg- och miljönämnden gör en mer 
djupgående behovsutredningen med en klassning av de olika objekten. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar bygg- och miljönämndens förslag att fortsätta granska 
rutiner och processbeskrivningar och ska fortsätta göra detta i samband med årsbokslutet.
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Kommunstyrelseförvaltningen delar också bygg- och miljönämndens förslag att dispens från 
strandskydd ska kunna ske på delegation i enlighet med delegationsordningen (punkt 
3.3.1). </BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor

Delges
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:189 - 779

Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontroll av 
receptfria läkemedel

Bygg- och miljönämnden ska ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast 
beslutade taxan inom kontroll av receptfria läkemedel antogs i kommunfullmäktige den 15 
december 2018 och justering av timavgiften genomfördes 2017 enligt konsumentprisindex.

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. Taxerevideringen 
som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 890 kr till 1030 kr. Den största 
förändringen för verksamheterna innebär att de ska få en fast årlig kontrollavgift på en och 
en halv timme handläggningstid som kan justeras enligt "Prisindex för kommunal 
verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i stället för 
konsumentprisindex. Beslutet fattas med stöd av lag (SFS 2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel och kommunallag (SFS 2017:725).

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 2 maj 2018, § 24 och 
beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 9 mars 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel i Salems kommun.

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska börja gälla från och med den 1
januari 2019.

3. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska vara 1030 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften innefattar 1,5 h

handläggningstid.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga avgiften ska årligen justeras enligt

prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:77 - 101

Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den  22 februari 2018 § 9 väckte Mia Franzén (L) 
motionen om trygghetsspår i Salems kommun. Motionären yrkar att kostnaden för att 
anlägga ett Trygghetsspår centralt i Salems kommun utreds.

Syftet är att invånare tryggt ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde 
istället för i skogsspår. Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till 
redan existerande belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen anser att 
motionen är besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet av 
en utredning av kostnaderna.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018, § 98 samt 
på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 september 2018, § 40. Ärendet  finns 
beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på Motion om trygghetsspår i Salems kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott respektive kultur- och fritidsnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda 
kostnaden för att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att 
invånare tryggt ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i 
skogsspår. Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan 
existerande belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen anser att 
motionen är besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet 
av en utredning av kostnaderna. 

Ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har fått i 
uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning av kostnaden för 
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är framförallt att invånare 
tryggt ska kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. 
Förslaget innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande 
belysning längs med befintliga gång- och cykelstråk. Motionsspåret ska ha en mjuk 
beläggning och vara ordentligt upplyst.  

Motionen nämner möjligheten att uppkalla trygghetsspåret efter Kajsa Berg, ex 
“Trygghetsspår Kajsa”. Kajsa Berg är ultradistanslöpare och erhöll 2014 Salems kommuns 
idrottsstipendium. Hon har fyra gånger vunnit EM i ultramaraton (100 km löpning) och 
tre gånger VM-silver. 

Idag finns två stycken motionsspår i kommunen Garnuddsspåret (start vid tennishallen 
går mot Möllebadet och nära sjön Uttran) och Rönninge motionsspår (start nära 
Salemsvallen ut i skogen mot Hallstavägen). De båda spåren är 2,5 km långa och har 
grusbeläggning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att tryggheten är väsentlig för medborgarna. Detta 
avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. Även de som väljer att motionera 
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i form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker möjligheter att gör det på ett 
trygg sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser mm. Ett trygghetsspår 
stimulerar därför möjligheterna att motionera. Det ger en ökad tillgänglighet om det är 
nära, tryggt och enkelt att motionera. Det är en positivt inslag för folkhälsoarbetet. 
Kommunens motionärer använder sig både av kommunens elljusspår och de upplysta 
gång- och cykelvägarna. 

Förutsättningar för genomförande 
Gatuenheten bedömer att en kostnadsutredning kräver tillskapande av ett projekt för 
utredning av förutsättningarna för anläggandet av ett trygghetsspår. Underlag behövs i 
form av beslut om placering och sträckning av spåret. Kompletterande infrastruktur i 
form av belysning och skyltning, liksom projektering av markarbeten behöver 
genomföras. Gatuenheten uppskattar att en sådan omfattande utredning till en kostnad 
om ca 100 tKr. För området kring centrala Salem kan breddning av befintlig separerat 
gång- och cykelvägnät komma att göra intrång i privat fastighetsmark vilket troligen 
medför stora kostnader vid utbyggnad. Gång- och cykelvägnätet i centrala Rönninge är ej 
separerat och anläggning av ett trygghetsspår kommer att avsevärt påverka befintlig 
infrastruktur.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Christina Lood 
Förvaltningschef Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Rolf Johansson 
Förvaltningschef Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Bilagor 

1. Motion om Trygghetsspår i Salems kommun, Liberalerna

Delges 

Kommunfullmäktige 
Arkiv 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 9

Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och tolerans för olikheter, väckt av Mia Franzén 
(L)
Motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia Franzén (L)
Motion - Solceller på kommunens fastigheter, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C)
Motion - Samåkningsparkering, väckt av Mats Nittve (MP)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslut  
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

______________________

Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:261 - 000

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL 
och LSS, 2:a kvartalet 2018

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden 
rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer och fullmäktige att för 
perioden 2018-04-01 - 2018-06-30 finns inga gynnande beslut som ej verkställts att 
rapportera. Vidare finns inga gynnande beslut som ej verkställts från tidigare perioder att 
rapportera och som ännu inte verkställts.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 september 2018, § 77 och 
beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 3 juli 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
SoL och LSS, 2:a kvartalet 2018.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:321 - 600

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella 
program till gymnasieskolan 2019

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg ska (inklusive program prislista 2019) vara fattade innan 1 december 2018.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 september 
2018, § 58 och beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 21 augusti 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1,80 %.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:36 - 000

Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2018

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkterna 1, 2, 4 och 8.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 oktober 2018.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson eller
ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson,
ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Sonja Moré,
ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening eller en av
dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz,
Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Ulf Lilja, utredare Sandra Momic, verksamhetschef Thory
Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef Eva Christensson,
enhetschef Emma Nordvall att två i förening eller en av dessa i förening med endera
av följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Coumba Sobel Fall, administratör Marina Furukvist, och assistent
Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen 
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som 
firmatecknare för kommunen.           

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Lena Levin, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta
Nilsson och Asad Khan två i förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej
Kazmierczak, Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms
och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Siira, Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria
Halef två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson eller
ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak,
Ada Muñoz, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Ulf Lilja, utredare Sandra Momic, verksamhetschef Thory
Mollberg, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef Eva Christensson,
enhetschef Emma Nordvall att två i förening eller en av dessa i förening med
endera av följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina
Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall, administratör Marina Furukvist,
och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats



TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-02

Dnr KS/2018:36
2 av 2

Bergström har som firmatecknare för kommunen.       

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Lena Levin, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta
Nilsson och Asad Khan två i förening eller en av dessa i förening med endera
Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna
kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Anna Siira, Annika Rådbjer, Mia Kotala och Maria
Halef två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. 
Ändringen återfinns i punkterna 1, 2, 4 och 8. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
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Kommunstyrelsen 

 

§ XX KS/2018:325 - 101

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2019 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till 
budget-, ram- och delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt 
skollov.  

Kommunstyrelsen våren 2019: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 27 maj 
Kommunfullmäktige våren 2019: 21 februari, 25 april, 13 juni 

Kommunstyrelsen hösten 2019: 23 september, 14 oktober, 4 november, 2 december 
Kommunfullmäktige hösten 2019: 3 oktober, 21 november, 12 december 

Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU). 

KSAU våren 2019: 28 januari, 18 februari, 25 mars, 13 maj 
KSTU våren 2019: 30 januari, 20 februari, 28 mars, 24 april, 15 maj, 5 juni 

KSAU hösten 2019: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november 
KSTU hösten 2019: 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 20 november 

Fullmäktigegruppmöten föreslås följande dagar: 21 januari, 18 februari, 18 mars, tisdag 23 
april, 6 maj, 10 juni, 19 augusti, 30 september, 21 oktober, 18 november, 9 december  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 2 oktober 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad den 
2 oktober. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad den 2 
oktober 2018. 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-02.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad
2018-10-02.

Ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
</BeslutsText>

Kommunstyrelsen våren 2019 Kommunfullmäktige våren 2019

14 januari 

11 februari 21 februari

11 mars

8 april 25 april

27 maj 13 juni
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Kommunstyrelsen hösten 2019 Kommunfullmäktige hösten 2019

23 september 3 oktober 

14 oktober 

4 november 21 november 

2 december 12 december 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2019: 28 januari, 18 februari, 25 mars, 13 maj
KSTU våren 2019: 30 januari, 20 februari, 28 mars, 24 april, 15 maj, 5 juni

KSAU hösten 2019: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november
KSTU hösten 2019: 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 20 november

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2017:290 - 001

Teknisk utskott eller nämnd - redovisning av uppdrag samt 
förslag till reglemente

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 september 2018, § 81 givit 
kommundirektören uppdraget att redovisa för och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser 
av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla kommunstyrelsens tekniska utskott 
med nuvarande uppdrag samt återrapportera analysen till kommunstyrelsen och framlägga 
förslag till reglemente för en teknisk nämnd senast den 29 oktober.

Med hänsyn till uppdraget har för- och nackdelar med en teknisk nämnd alternativt utskott 
belysts genom en analys av demokrati-, effektivitets- samt kostnadsperpektivet.

Sammanfattningsvis ska vägas den potentiella fördelen av ett breddat demokratiskt forum 
för beslut i tekniska frågor  - i förhållande till potentiellt ökade kostnader genom risk för 
minskad effektivitet och reellt ökade möteskostnader.

Ett förslag till reglemente för teknisk nämnd är bilagd tjänsteskrivelsen. Förslaget är baserat 
på de ansvarsuppgifter som idag tillkommer utskottet överförs till nämnden. Därtill bygger 
förslaget på den förnyade standarden för utformning av reglementen som 
kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar inför uppdatering av samtliga nämnders 
reglementen i Salems kommun.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 oktober 2018. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget utfört och redovisat i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.

2. Kommunstyrelsen noterar att den mottagit förslag till reglemente för teknisk 
nämnd i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Analys av för- och nackdelar samt ekonomiska 
konsekvenser vid införande av teknisk nämnd istället för 
tekniskt utskott - samt förslag till reglemente för teknisk 
nämnd 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget utfört och redovisat i enlighet

med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.
2. Kommunstyrelsen noterar att den mottagit förslag till reglemente för teknisk

nämnd i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 81/2018.

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 september 2018, § 81 givit 
kommundirektören följande uppdrag: 

“Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt 
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla 
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera 
analysen till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd 
senast den 29 oktober till kommunstyrelsen.” 

Fördelar och nackdelar - samt ekonomisk konsekvens 

● demokratiperspektivet: fler nämnder och därmed fler förtroendevalda i
kommunens organ för politiska beslut kan leda till bredare och djupare
förankring i kommunfullmäktiges partier. Fler ledamöter kan också leda till att
fler partier blir representerade i beslutsforum vilket kan anses vara till gagn för
den demokratiska representationen. Om avsikten är att fler ledamöter ska
besätta en TN i förhållande till ett TU - kan sägas att det demokratiska
perspektivet stärks vid en TN i förhållande till ett TU.

● effektivitetsperspektivet: de frågor som hanteras i tekniska utskottet (TU) har
ofta stora ekonomiska konsekvenser och har därmed stark påverkan på
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kommunstyrelsens (KS) särskilda ansvar för att hela kommunens ekonomi.  Det 
ömsesidiga beroendet mellan TU-frågor och KS ekonomiska beslut- och 
ansvarsmandat kan antas vara mer effektivt att hantera genom en till KS knutet 
utskott än genom en mer fristående nämnd. Detta är en effektivitetsfråga som i 
förlängning kan få ekonomiska konsekvenser genom förlängda processer 
och/eller brist på synkronisering mellan av TN och KS fattade beslut. 

● Kostnadsperspektiv: utifrån våra övriga nämnders bemanning i antal ledamöter
kan förmodas att en teknisk nämnd (TN) ska ha 7 eller 9 ledamöter samt
motsvarande antal ersättare. Detta är en ökning av antalet ledamöter i
förhållande till dagens tekniska utskott (5 ledamöter + 3 ersättare).
Merkostnaden beräknas därmed uppstå med ca 100 tkr - 200  tkr per år
beroende på antal möten och antal ledamöter. Se också ovan då ekonomi
tangerar frågan om effektivitet.

Sammanfattningsvis ska vägas den potentiella fördelen av ett breddat demokratiskt 
forum för beslut i tekniska frågor  - i förhållande till potentiellt ökade kostnader genom 
risk för minskad effektivitet och reellt ökade möteskostnader. 

Förslag till reglemente för teknisk nämnd 

Ett förslag till reglemente för TN är bilagd denna skrivelse. Förslaget är baserat på de 
ansvarsuppgifter som idag tillkommer TU överförs till TN. Därtill bygger förslaget på den 
förnyade standarden för utformning av reglementen som kommunstyrelseförvaltningen 
rekommenderar inför uppdatering av samtliga nämnders reglementen i Salems kommun. 

Ärendet 

Bakgrund och uppdrag 

1992 ändrades både nämnd- och förvaltningsorganisationen i Salems kommun och 
tekniska utskottet ersatte dåvarande teknisk nämnd. Tekniska utskottet ansvarar för 
kommunens va-hantering, kommunala fastigheter, gator och vägar, parkering, parker, 
lekplatser, båtplatser, naturreservat och skog. 

Utskottet för nämndorganisation (UNO) föreslog kommunfullmäktige, § 33/2018 att: 
1. uppdra till kommundirektören att utarbeta ett nytt reglemente för tekniska

nämnden.
2. uppdra till kommundirektören att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en

teknisk nämnd.

Båda beslutspunkterna minoritetsåterremitterades med motiveringen att  redovisa för- 
och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser av att avskaffa kommunstyrelsens tekniska
utskott och införa en teknisk nämnd. 

Till följd av detta har kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 11 september 2018, § 
81 beslutat följande följande: 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2018-10-15 
Dnr xxxx/xx 

3 av 7 

“Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa för och nackdelar samt 
ekonomiska konsekvenser av att inrätta en teknisk nämnd jämfört med att behålla 
kommunstyrelsens tekniska utskott med nuvarande uppdrag samt återrapportera 
analysen till kommunstyrelsen och framlägga förslag till reglemente för en teknisk nämnd 
senast den 29 oktober till kommunstyrelsen.” 

Tillvägagångssätt 
Inför ett uppdrag av denna karaktär framstår det som naturligt att: 

● efterhöra vilken argumentation som framförts av olika parter internt i
kommunen inför övervägandet att införa en teknisk nämnd - eller ej.

● konsultera erfarenhet och fackkunskap inom området
● söka efter litteratur i form av debattinlägg, studier och vetenskapliga rapporter

som ger stöd för olika perspektiv i frågan

Föreliggande rapport gör inget anspråk, vare sig till innehåll eller utformning, på att vara 
en vetenskapligt utformad rapport inom ämnesområdet. Därtill har tillgänglig tid varit för 
knapp och fackkunskaperna alltför grunda. Uppdragstagaren har inte heller uppfattat att 
detta varit avsikten med uppdraget. 

Dock har omsorgs lagts i att söka stöd för uppfattningar i frågan genom samtliga tre ovan 
nämnda metoder: 

a. studera och analysera de i kommunfullmäktige framförda argument från olika
intressenter.

b. konsultationer har gjorts genom kontakter med senior konsult Jan Heimdahl
vilken har lång och bred erfarenhet av utredningsuppdrag inom kommunal
sektor.

c. sökning i relevant litteratur på området (listas i slutet på rapporten).

Det sammantagna intrycket är att: 

● den argumentation som framförts internt i kommunen benämner främst
inflytande-och demokrati, effektivitet och kostnader

● det finns stor mängd litteratur som behandlar ledning och styrning inom den
kommunala sektorn. Perspektiven är många, såsom kommundelsreformen, new
public management, medborgarinflytande, brukarperspektiv, regionbildning,
tillitsbaserad styrning, etc. I den litteratur som återfunnits och som behandlar
nämndsfrågor -  kan skönjas en varaktig trend som går mot färre antal
förtroendevalda och en minskning av den förtroendevalda organisatoriska
överbyggnaden. Med det senare ska förstås att trenden snarare går mot färre
facknämnder än fler, och att den klassiska nämndsstrukturen i allt fler kommuner 
ersatts med fullmäktigeberedningar och /eller kommunstyresleutskott. Den
bilden stöds också av anlitat konsult.

● Litteraturen i ämnet visar på en mångfald av argumentation inför införande av
förnyade styrformer i enskilda kommuner. Detta kan något tillspetsat formuleras
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som att “en lösning söker sitt problem”. Argument som dock återkommer som 
skäl för förnyelse av styrformerna är vitalisering av demokratin och 
effektivisering av styrningen. Specifikt för minskning av antalet nämnder nyttjas 
också argument såsom reducering av stuprörstänkande, minska problem med 
sektorsvis konkurrens om resurser och brist på ansvarstagande för helhet. 
(Alternativa politiska organisationer, En studie om kommuner som avskaffar sina 
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, David 
Karlsson, Olof Rommel & Johan Svennson, SKL publikationer, år 2009)  

I den följande behandling av utredningsuppdraget har det sammantagna intrycket vävts 
in i utredarens slutsatser. Utredningen tar inte ställning i förhållanden till den 
argumentation som kan anföras för- och emot införande av TN istället för TU. Detta då 
ett ställningstagande inte har efterfrågats i utredningsdirektivet. 

Fördelar och nackdelar 
Med ledning av insamlade perspektiv på frågan har analys av för och nackdelar samt 
ekonomiska konsekvenser vid införande av teknisk nämnd istället för tekniskt utskott 
sammanfattats ned till tre perspektiv: 1. demokratiskt perspektiv, 2. 
effektivitetsperspektiv samt 3. ekonomiskt perspektiv. 

1. Demokratiskt perspektiv.
Det finns många teorier vilken demokratisk modell som ger den bästa styrformen: t.ex.
en mer elitistisk demokrati med få utvalda ledare, en representativ demokrati med ett
många folkvalda eller direktdemokrati med ett mer omfattande direkt
medborgarinflytande i enskilda frågor.

En uppfattning som ges uttryck är att fler förtroendevalda ger en ökad grad av möjlighet 
till medborgarförankring inför fattande av beslut. Under senare tid har dock i den 
allmänna debatten argumentationen för det motsatta förekommit, inte minst avseende 
antalet riksdagsledamöter, där många nu argumenterar för en reducering av antalet 
riksdagsledamöter. Argumentet för det skulle kunna vara att färre folkvalda gör dem mer 
synliga och därmed mer aktiva i den demokratiska processen. Det argumenteras också 
för att fler förtroendevalda ger större möjlighet också för mindre partier att få 
representation i beslutande organ och därigenom breddas den folkvalda 
representationen i fattade beslut. 

I Salems kommun skulle en transformering av TU till TN kunna leda till en utökning av 
antalet ledamöter och därmed också möjliggöra för fler partier att deltaga i arbetet med 
tekniska frågor. Teoretiskt sett kan dock samma effekt uppnås genom utökning av antal 
ledamöter i TU. 

Vid politisk beredning (KSAU) av denna skrivelse har framförts två faktorer som kan 
beaktas ur ett demokratiskt perspektiv: 

● nämnd möjliggör för icke KS medlemmar att delta i beslutsforum för tekniska
frågor

● den tidsmässiga mötesförläggningen förväntas bli annorlunda för nämnd än för
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utskott 

Endast KS ledamöter kan ingå i ett utskott till KS. Så är inte fallet för TN. Vid ett införande 
av TN kan rekryteringsbasen för ledamöter därmed  breddas. Detta kan argumenteras 
stärka den demokratiska förankringen 

Salems kommun har den ordningen att nämndssammanträden hålls på kvällstid emedan 
utskottsmöten hålls på dagtid. Det är en ordning kommunen själv styr över. Men, givet 
den ordningen, skulle det kunna argumenteras för att förläggning av möten dagtid 
begränsar möjligheten till ett förutsättningslöst val av ledamöter på ett icke önskvärt 
sätt. Se dock likartad notering nedan i avsnittet om effektivitetsperspektivet 

2. Effektivitetsperspektiv.
Inom ekonomi och organisationsteori kan effektivitet anses vara förhållandet mellan en
organisations resurser i jämförelse med produkter och tjänster. Inom effektiva
organisationer eftersträvas både hög produktivitet och kvalitet. Jacobsen et al beskriver
att "Effektivitet definieras traditionellt som graden av måluppfyllelse i förhållande till
resursanvändning" (Hur moderna organisationer fungerar).

Utifrån utredarens erfarenheter och kompetensprofil uppfattas beskrivningen (enligt 
ovan) av begreppet effektivitet  som relevant att lyfta in i resonemanget.  Om vi betraktar
nämndsfrågan med den beskrivningen av effektivitet i åtanke - noteras att en synpunkt 
som ofta framförs i litteraturen är att facknämnder leder till ett sektoriellt perspektiv där 
“stuprörstänkande” framträder och där resurstilldelning efterfrågas utan tillräcklig 
hänsyn till kommunens helhetsperspektiv.  

Om vi anser det effektivt att uppställda övergripande mål ska uppnås med lägsta möjliga 
(monetära) resursinsats så skulle facknämnds- organisationen vid ett utpräglat 
stuprörstänkande därmed kunna anses vara ineffektiv. När det gäller de tekniska 
frågorna kan en sektoriell prioritering befaras få mer långtgående konsekvenser för 
kommunens ekonomi än många andra kommunala frågor - vilket skulle motivera att de 
är direkt underställda KS. På så sätt skulle en särordning kunna vara försvarbar. Då skulle 
också kunna argumenteras för att ett TU underställt KS har bättre förutsättningar för att 
undvika ett stuprörsbeteende genom undvikande av en ensidig sektoriell prioritering.  

Det skulle också kunna befaras att mer av (resursen) tid går åt i beslutsprocesser där fler 
antal ledamöter är inblandade, speciellt om det åsyftas att i hög grad ha olika personer 
representerade i de olika beslutsforumen. Detta skulle, vid samma måluppfyllelse, kunna 
anses vara en minskning av effektiviteten i kommunens politiska organisation. Förväntar 
man sig däremot att måluppfyllelsen ökar genom den nya organisationen så ska bedömas 
om det ökade resursnyttjandet står i proportion till målvinsterna. 

Vid politisk beredning (KSAU) av denna skrivelse har framförts att Salems kommun har 
den ordningen att nämndssammanträden hålls på kvällstid emedan utskottsmöten hålls 
på dagtid. Det är en ordning kommunen själv styr över. Men, givet den ordningen, skulle 
det kunna argumenteras för att tiden för kommunens tjänstemän nyttjas mer effektivt 
om frågor vars beredning är “tjänstemannaintensiva” (vilket tekniska frågor omvittnas 
vara) hålls på dagtid - vilket i sin tur talar för utskottsformen. Se dock likartad notering 
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under avsnittet om demokratiskt perspektiv. 

3. Kostnadsperspektivet
Med resonemanget om effektivitet enligt ovan med oss i tanken blir kostnadsfrågan en
av flera faktorer i en effektivitetsbedömning.

Nedan redogörs för vilken monetär merkostnad som uppkommer vid övergång från 
dagens TU till en TN med en sammansättning av 7 eller 9 st ledamöter och 7 eller 9 st 
suppleanter. Detta beräknat på 2019 års arvodesnivå och exklusive fast arvodering. 
Kostnaderna har beräknats per mötestillfälle samt åskådliggörs genom applicering på 
mötesfrekvens  år 2017 respektive år 2018. 

Belopp i SEK 

Utöver beräknade timarvodeskostnader enligt ovan tillkommer beräknade kostnader för 
fasta arvoden. 

Uppskattade årsarvoden för teknisk nämnd (i jämförelse med nuvarande nämnders 
arvoden 2019) : 

● Ordförande 90 000 kr
● vice ordförande 30 000 kr
● andre vice ordförande 10 000 kr
● gruppledare  20 000

Samtidigt bortfaller vid införande av TN dagens fasta tillägg för KS ledamot som också 
ingår i TU med 16 500 kr per ledamot och suppleant, dvs totalt 99 000 kr. 

Allt annat lika kommer alltså kostnaderna för en TN att överskrida kostnaderna för 
dagens TU. Hur mycker fördyringen uppgår till beror på val av antal nämndledamöter. 

Förslag till reglemente för teknisk nämnd 
Kommunstyrelseförvaltningen genomför under hösten 2018 ett projekt som syftar till att 
uppdatera samtliga nämnders reglementen och delegationsordningar. Detta då det finns 
ett påtagligt behov av förändringar bland annat på grund av ny lagstiftning (t ex 
kommunallagen). 

Bifogat denna skrivelse finns ett förslag till reglemente för TN. Vid framtagande av 
förslaget har utgåtts ifrån att en TN ska ha likartat omfattning i sitt uppdrag som dagens 
TU. 
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Slutsats 
Med hänsyn till uppdraget har för- och nackdelar med en teknisk nämnd alternativt 
utskott belysts genom en analys av olika perspektiv: demokrati, effektivitet och kostnad. 

Nästan alla sveriges 290 kommuner har olika nämndsorganisationer och utöver det är det 
inte ovanligt med ändringar i dessa. Detta visar på bredden av tolkningsmöjligheter i vad 
som anses vara den mest lämpade styrfomen för en kommun - och att den tolkningen 
varierar med de lokala förutsättningarna och över tid. Men, slutligen är frågan om 
nämndsorganisationen ett beslut som fattas av kommunfullmäktige.  

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Litteraturlista 

Direkta hänvisningar 

1. Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik Jan, Sandin Gunnar (2008). Hur moderna organisationer 
fungerar (3., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

2. David Karlsson, Olof Rommel & Johan Svennson (2009), Alternativa politiska
organisationer, En studie om kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar
fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, SKL publikationer, år 2009)

För den intresserade 

SKL har publicerat flertalet skrifter som tangerar kommuners styrning. Den intresserade kan nå 
dem med länk enligt följande: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/politisk-styrning/index.html. 

Bilagor 

Förslag till reglemente för teknisk nämnd 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/politisk-styrning/index.html


Förslag TN 4 oktober

Utkast  till reglemente för teknisk nämnd, med kommentarer

§ Föreslagen lydelse jfr Nuvarande, kommentarer

I anslutning till vad som sägs i kommunallagen, plan- och 
bygglagen och övrig lagstiftning och författningar som berör 
kommunens verksamhet ska följande gälla för tekniska nämnden: 

1 § TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande 
va-hantering, kommunala fastigheter, gator och vägar, parkering, 
parker, lekplatser, båtplatser, naturreservat och skog samt 
bostadsanpassning 

2 § TEKNISKA NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
Tekniska nämnden har som uppgift att  
- vara väghållare med ansvar för förvaltning, drift och underhåll,

av kommunens gator och vägar, broar och torg och andra
allmänna platser

- vara huvudman för kommunens allmänna va-anläggningar med
ansvar för förvaltning, drift och underhåll av dessa

- förvalta kommunens fastigheter
- förvalta kommunens skog- och jordbruksfastigheter,

industrifastigheter och tomträttsmark
- samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas

arbeten och intressen berör nämndens verksamhet
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens

verksamhet

De två första satserna föreslås här övergå från KS, där de i 
det nya förslaget till reglemente återfinns under § 7, pkt 4 - 
6
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Med något undantag är bestämmelserna fr o m § 3 i princip 
likalydande för samtliga nämnder, dock med anpassning till 
nämndernas specifika uppdrag 

3 § UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige 
– i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut –
har bestämt att tekniska nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.
Tekniska nämnden har till uppgift att 
- svara för tillståndsgivning för grävande verksamhet inom

kommunal mark.
- upprätta lokala trafikföreskrifter och utföra kontroll av

efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse
- svara för förvaltning och reinvesteringar av parker, grönområden

kommunala och lekplatser
- svara för förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens

skogar och naturområden
- svara för att återställa nedskräpad plats utomhus enligt 2 och 4

§§ lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, om skyldigheten inte ska fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter

- svara för kommunens parkeringsverksamhet samt att bereda
förslag till parkeringstaxor

- svara för förvaltning av de kommunala båtplatserna
- svara för kommunens hantering av bostadsanpassningsbidrag

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna inom sitt område 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om.  
De ska också enligt 6 kap. 3 och 4 §§ KL besluta i ärenden 
som fullmäktige delegerat till dem, liksom bereda 
fullmäktiges ärenden inom sitt ansvarsområde och se till 
att fullmäktiges beslut verkställs. Paragrafen i reglementet 
är en påminnelse för nämnden om vad som gäller enligt 
KL. 
Bland TNs särskilda uppgifter har förvaltningen av skog, 
naturområden etc tagits med. Alternativt kan dessa frågor 
ligga kvar inom KS och där hanteras av antingen 
fastighetsenheten eller plan- och exploateringsenheten.  
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4 § ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
För att fullgöra sina uppgifter förfogar tekniska nämnden över 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltnngens  gatu- och va-enhet och 
fastighetsenhet, vars personal är anställd av kommunstyrelsen

Nämnderna har enligt 6 kap. 6 § KL ett 
verksamhetsansvar. Detta innebär bl.a. att organisationen 
måste vara tillfredsställande och ändamålsenlig. 
Med tanke på att KL i hög grad syftar till målstyrd 
verksamhet, åligger det varje nämnd att se till att 
organisationen möjliggör att fullmäktiges mål uppfylls. 
Resurser för förvaltningsuppgifter för skog o mark bör evt 
omfördelas inom SBK

5 § ARBETSMILJÖANSVAR 
Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten inom dess 
område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön och svarar för en god arbetsmiljö.  

6 § BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som sker i dess verksamhet.  

Utgår från bestämmelserna i dataskyddsförordningen.  
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter och offentliga 
organ måste utse ett dataskyddsombud. Varje nämnd med 
självständigt verksamhetsansvar räknas som en egen 
personuppgiftsansvarig Det finns inget som hindrar att 
man utser gemensamt dataskyddsombud för flera 
nämnder i samma kommun,så länge ombudet har 
tillräckligt med tid och resurser för att utföra uppdraget. 
Det går även att anlita externt dataskyddsombud. 
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7 § UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING 
TILL FULLMÄKTIGE 
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Tekniska nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige 
hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem 
- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande, i form av ramanslag i budget. 
Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 
uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

KL bygger i hög grad på målstyrd verksamhet. Detta 
förutsätter för nämndernas del en noggrann uppföljning 
av de egna verksamheterna. 
Denna paragraf i reglementet har till syfte att ge en 
helhetsbild av den redovisning som nämnden ska göra. 
Enligt förarbetena till KL ska rapporteringen avse en 
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten 
som sådan har efterlevts och alltså inte någon redogörelse 
för hur enskilda ärenden handlagts. 
Den skolplan, numera verksamhetsplan, som omnämns i 
nuvarande § 6 bör hanteras inom nämnden och inte i 
fullmäktige, då den avser plan för verkställighet. 

8 § INFORMATION OCH SAMRÅD 
Tekniska nämnden ska från övriga nämnder få den information och 
det underlag som de behöver i sin verksamhet . 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. tekniska nämnden beslutar om formerna för 
samrådet. 

9 § SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN 
Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt 
eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss 
institution. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
självförvaltningsorganet att besluta på kommunstyrelsens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunstyrelsen 
ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid.

I KL 8 kap 4§ ges möjligheten att inrätta 
självförvaltningsorgan.
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10 §
ARBETSFORMER 
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som tekniska 
nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska 
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det 
behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om 
tiden för extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om 
möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden 
se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 
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11 § KALLELSE 
Nämndens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande 
kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat 
sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar 
har skett. 

12 § OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess.

Fullmäktige ger genom denna bestämmelse rätt till 
tekniska nämnden att besluta om offentliga 
sammanträden,  enl 6 kap. 25 § KL 
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13 § SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg 
anmäla detta till tekniska nämndens kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 
Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i tekniska nämnden. 

Enligt KL 6 kap § 24 ska reglementet för styrelse och 
nämnder innehålla bestämmelser om i vilken utsträckning 
deltagande på distans kan ske

14 § NÄRVARORÄTT 
Tekniska nämnden har rätt att medge anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig som inte är ledamot eller ersättare i tekniska 
nämnden rätt att närvara vid sammanträde med tekniska nämnden 
för att lämna upplysningar. 
Om tekniska nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna men inte i besluten.  
Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt 
att närvara vid nämndens sammanträden. 

Det är lämpligt att i reglementet reglera hur de som inte är 
med i tekniska nämnden får närvara. Det gäller dels 
tjänstemän, tex kommundirektör och sakkunniga, dels 
andra som kan lämna upplysningar.

15 § SAMMANSÄTTNING 
Tekniska nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
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16 § ORDFÖRANDEN 
Det åligger ordföranden att 
1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 
3. kalla ersättare 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 
tekniska nämnden vid behov är beredda 
5. framlägga förslag till beslut i de ärenden som ska avgöras av 
tekniska nämnden  
6. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska 
nämnden 
7. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs 

8. främja samverkan mellan tekniska nämnden, kommunens övriga 
nämnder och fullmäktige 
9. representera tekniska nämnden vid uppvaktningar hos 
myndigheter, konferenser och sammanträden om inte tekniska 
nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

17 § PRESIDIUM 
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
De vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 

Bör finnas med, då presidiet utgör ett organ i KLs mening. 
I 2017 års kommunallag har kommunstyrelsen och 
nämnder exempelvis rätt att delegera beslutanderätt till 
presidiet. 
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18 § ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får tekniska 
nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som 
varit ledamot i tekniska nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. 
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter. 

19 § FÖRHINDER 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde ska själv ombesörja att vederbörande 
ersättare kallas i dennes ställe.
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20 § ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt 
den ordning som fullmäktige har bestämt. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna 
men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt att få sin mening 
antecknad till protokollet. (beslutat KF 2010-06-17 § 35) 
Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan 
partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Ersättarnas tjänstgöring avgörs av hur fullmäktige 
beslutat om turordning.

21 § JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra 
om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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22 § YRKANDEN 
När tekniska nämnden förklarat överläggningen i ett ärende 
avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts 
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska 
nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande 
kommunala församlingar och med rättspraxis vad gäller 
rätten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 

23 § DELTAGANDE I BESLUT 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i 
ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om tekniska nämnden fattar det med acklamation. 

Ref till KL kap 4, §§24-26

24 § RESERVATION 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

25 § PROTOKOLLSANTECKNING, SÄRSKILT YTTRANDE 
Ordföranden kan medge en ledamot som deltagit i överläggningen i 
ett ärende att anteckna sin mening i protokollet, ett så kallat 
särskilt yttrande, eller att få en protokollsanteckning införd i 
protokollet. Begäran ska framställas i anslutning till ärendets 
behandling och anteckningen eller yttrandet ska presenteras 
skriftligen innan sammanträdet avslutas.

Regleras inte i kommunallagen. Förslaget redovisar en 
vanligt förekommande ordning.
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26 § JUSTERING AV PROTOKOLL 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid 
sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

27 § KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV 
FÖRESKRIFTER M.M. 
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det 
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

28 § DELGIVNINGSMOTTAGARE 
Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller annan anställd som tekniska nämnden 
beslutar. 

Denna föreskrift är mycket viktig att ta in i reglementet. I 
annat fall får man enbart tilllämpa 6 kap. 36 § KL, dvs 
enbart till ordföranden. Detta lämpar sig mindre väl med 
tanke på att delgivningar måste gå fort och smidigt. 

29 § UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från tekniska nämnden ska 
på tekniska nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som tekniska nämnden utser. 
tekniska nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller 
tjänsteman att enligt av tekniska nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på tekniska nämndens vägnar. Beslut som 
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av 
den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av 
den som utses att göra detta.
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