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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 
Heby kommun 

Kommunfullmäktige sammanträder 

Datum: 27 september 2022 kl. 17:00 
Plats: Heby folkets hus, Heby 
Paus 18.30 – 19.00  

Obs! Webb-tv sändningen av fullmäktige utgår denna gång på grund av problem hos leverantören att 
leverera produktionstjänst. 

Förmöten  

C+S Kl. 16.00 B-salen  

Blågrönt (M+L+KD+MP) Kl. 16.00 C-salen  

SD Kl. 16.00 Frivilliga samhällsarbetares föreningsrum  

V Kl. 16.00 Foajén 

Föredragningslista 

1. Mötets öppnande 

2. Anteckning av närvarande 

3. Val av justerande 

4. Tid och plats för justering 
 Förslag: 3 oktober kl. 08.30 

5. Revidering av föredragningslistan 

6. Information från VafabMiljö om Avfallstaxa 2023 
Kl. 17.10 Information från Linda Gårdstam, enhetschef och Johanna Olsson, avfallstrateg på 
Vafab Miljö 
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7. Styrelse, nämnder och beredningar 

8. Återrapporteringar 

9. Revisorerna, information 

10. Frågor 

11. Interpellationer 

12. Allmänhetens frågor 
Kl. 18.15 
 

13. Revidering av kommunfullmäktiges revisorers reglemente 
Diarienummer: KS/2022:59 
 
Ks § 154/2022 
Kf rev § 56/2022 
Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022 
Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, förslag 

 
14. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 

Diarienummer: KS/2022:68 
 
Ks § 153/2022 
Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 

15. Avfallstaxa 2022 
Diarienummer: KS/2022:69 
 
Ks § 155/2022 
Sbn § 58/2022 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022 
Skrivelse från Vafab Miljö, 30 maj 2022 
Bilaga 1 - Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 2023 
Bilaga 2 - Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Bildspel 25 maj 2022 
 

  16. Antagande av detaljplan DP 394 Horrsta Norra 
Diarienummer: KS/2020:28 
 
Ks § 159/2022 
Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
Plankarta 
Plan- och genomförandekarta 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 
 
 

17. Policy angående bisyssla 
Diarienummer: KS/2021:63 
Ks § 173/2022 
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Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2022 
Ks § 81/2022 
Kf rev § 22/2022 
Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas sysslor 
 

18. Anmälan av nya motioner 
 

19. Anmälan av nya medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2022:76 
Medborgarförslag: Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 
 

20. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Uppsala län 
Diarienummer: KS/2018:82 
 
Beslut om efterträdarval 
Beslut om efterträdarval 
Beslut om efterträdarval 
 

21. Val av ombud till Energikontoret i Mälardalen AB 
Förslag: Per Möller (C) utses till ombud fram till 31 december 2022 
 

22. Avsägelser 

23. Övriga val 

24. Anmälningsärenden 
Diarienummer: KS/2022:39, KS/2022:47 
 
Ansökan om partistöd samt ansökan om föregående års bidrag, Kristdemokraterna  
Ansökan om partistöd samt ansökan om föregående års bidrag, Liberalerna 
 
Kf rev § 67/2022 
 
Valnämndens protokoll, 11 september 2022 
Valnämndens protokoll, 14 september 2022 

 

 

Olof Nilsson 
Ordförande 

*Följande ärenden ska till kommunfullmäktige 

HEBY KOMMUN 
Besöksadress: Tingsgatan 11 
Postadress: 744 88 Heby 
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Telefon: 0224-360 00 
www.heby.se 

http://www.heby.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 154 Dnr KS/2022:59 003 

Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, revidering 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorers reglemente antas. 
 

Sammanfattning 
Inför den nya mandatperioden har revisonens reglemente setts över. Under översynen har det 
framkommit att tillägg vad gäller deltagande på distans behöver läggas in för att revisionens 
reglemente ska överensstämma med det av kommunfullmäktige antagna reglementet för 
distansdeltagande, HebyFS 2022:11.  

Följande tillägg har gjorts i reglementet: 

§ 18 
Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. Ett sammanträde med 
distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 
befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet om 
sammanträdet inte är offentligt. 

Tillägget kommer få § 18 och efterföljande paragrafnummer kommer därmed justeras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022. 
Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, förslag 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1945
Datum: 2022-08-30



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-16 
Kommunfullmäktiges revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf rev § 56 Dnr KS/2022:59 003 

Revidering av revisionens reglemente 

Kommunfullmäktiges revisorers/kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorers reglemente antas. 
 

Sammanfattning 
Inför den nya mandatperioden har revisonens reglemente setts över. Under översynen har 
framkommit att tillägg vad gäller deltagande på distans behöver läggas in för att revisionens 
reglemente ska överensstämma med av kommunfullmäktige antaget reglemente för 
distansdeltagande, HebyFS 2022:11. Revisionens reglemente ingick inte i beslutet, Kf § 40/2022, 
och fattas därmed separat. 

Följande tillägg har gjorts i reglementet: 

§ 18 
Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. Ett sammanträde med 
distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 
befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet om 
sammanträdet inte är offentligt. 

Tillägget kommer få § 18 och efterföljande paragrafnummer kommer därmed justeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022. 
Förslag ”Reglemente revisionen” 
 

Delges 

Kommunfullmäktige 
 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1596
Datum: 2022-06-23



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 

Datum   
2022-06-08                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2022:59  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunsrtyrelsen 
Kommunkansli 
Madeleine Dismats 
Nämndsekreterare 
madeleine.dismats@heby.se 

 
 

 
Kommunfullmäktige 

 

Revidering av revisionens reglemente 
 
Förslag 
Kommunfullmäktiges revisorers förlag: 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Revisionens reglemente antas. 
 
Sammanfattning 
Inför den nya mandatperioden har revisonens reglemente setts över. Under 
översynen har framkommit att tillägg vad gäller deltagande på distans behöver läggas 
in för att revisionens reglemente ska överensstämma med av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för distansdeltagande, HebyFS 2022:11. Revisionens reglemente 
ingick inte i beslutet, Kf § 40/2022, och fattas därmed separat. 
 
Följande tillägg har gjorts i reglementet: 
§ 18 
Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. Ett sammanträde med 
distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal 
som en deltagare befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdet om sammanträdet inte är offentligt. 

 
Tillägget kommer få § 18 och efterföljande paragrafnummer kommer därmed justeras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022. 
Förslag ”Reglemente revisionen” 
 
 
I tjänsten 
Madeleine Dismats 
Nämndsekreterare 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1605
Datum: 2022-06-27
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Heby kommuns författningssamling 
 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
ISSN 2000-043X 
  
 

HebyFS 
20XX:XX 
Infördes i 
författnings-
samlingen        
DD månad 
2022. 

Reglemente för revisionen 
 
 
 Kommunfullmäktige beslutade1 den DD månad 2022, om följande reglemente. 
 

Revisionens formella reglering  
§ 1  
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade 
ägardirektiv för kommunala företag. 

Revisorernas antal och organisation 
§ 2 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige 
väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter 
valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det 
första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.   
 
§ 3  
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 
 
 § 4  
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens 
aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt 
företag. 
 
§ 5  
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rollen är att vara 
sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. 

Revisorernas uppgifter 

§ 6 
Utöver lagstadgade uppdrag utser kommunfullfäktige revisorer för granskningen av till kommunen 
lämnade donationsstiftelser. 

 
1 Beslutet ersätter HebyFS 2014:27. Kf § XX , DD månad 2022. 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1606
Datum: 2022-06-27
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§ 7 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.   
 
§ 8 
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till kommunens 
företag. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  

§ 9 
För beredning av revisorernas budget utgör fullmäktigs presidium beredning. 
 
§ 10 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i 
stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.  
 
§ 11 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 
gäller för kommunal nämnd. 
 
§ 12 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för 
revisorernas budget.  
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 13 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 
behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens 
upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 
 
§ 14  
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer  

§ 15 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv.  Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 
 
§ 16 
Protokoll ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet och för de beslut som 
revisorerna fattar om sin förvaltning och jäv. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1606
Datum: 2022-06-27
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§ 17 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 
 
§ XX 
Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. Ett sammanträde med distansdeltagande får 
enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare befinner sig i ska vara beskaffad så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdet om sammanträdet inte är offentligt.2 

Revisorernas rapportering 

§ 18 
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. 
 
§ 19 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas direkt till fullmäktige inför deras behandling av 
delårsrapporten. 
 
§ 20 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter 
samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning 
är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.  
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 21 
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 gånger varje år. 
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera 
om revisionen samt svara på frågor. 
 
§ 22 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 
de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, 
så snart som möjligt, efter att beredning skett.  
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så 
snart som möjligt. 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av 
förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om 
berörd nämnd inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 

 
2 För en mer utförlig beskrivning av regelverket för distansdeltagande, se Reglemente för deltagande i 
sammanträde på distans för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1606
Datum: 2022-06-27
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fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som 
möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas arkiv 

§ 23 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Reglementets giltighet 
§ 24 
Reglementet gäller från DD månad 2022 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
 
  
 
 
Detta reglemente träder i kraft den DD MÅNAD 2022 
 
 
 
Olof Nilsson 
Ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
 Sven-Erik Eriksson 
 Revisor 
 
 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:59
HandlingsId: 2022:1606
Datum: 2022-06-27



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 153 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande 
o 7 februari 
o 17 april 
o 20 juni 
o 26 september 
o 31 oktober 
o 21 november 
o 18 december 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Datumen är framtagna 
för att inte krocka med den regionala nivån och för att stämma överens med vad som regleras i 
kommunallagen vad gäller redovisning och ekonomisk planering. Kommunfullmäktiges planering 
ligger sedan till grund för hur kommunstyrelsen och nämnderna planerar sina 
sammanträdesdatum.  

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

27-jan 30-jan 31-jan 07-feb 

03-apr 04-apr 06-apr 17-apr 

09-jun 12-jun 13-jun 20-jun 

15-sep 18-sep 19-sep 26-sep 

20-okt 23-okt 24-okt 31-okt 

10-nov 13-nov 14-nov 21-nov 

07-dec 08-dec 11-dec 18-dec 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:68
HandlingsId: 2022:1944
Datum: 2022-08-30



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 

Datum   
2022-08-09                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2022:68  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunfullmäktige 
/Eget_Avdelning/ 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
disa.hasselberg@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande 
o 7 februari 
o 17 april 
o 20 juni 
o 26 september 
o 31 oktober 
o 21 november 
o 18 december 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Datumen är 
framtagna för att inte krocka med den regionala nivån och för att stämma överens 
med vad som regleras i kommunallagen vad gäller redovisning och ekonomisk 
planering. Kommunfullmäktiges planering ligger sedan till grund för hur 
kommunstyrelsen och nämnderna planerar sina sammanträdesdatum.  
 

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 
27-jan 30-jan 31-jan 07-feb 
03-apr 04-apr 06-apr 17-apr 
09-jun 12-jun 13-jun 20-jun 
15-sep 18-sep 19-sep 26-sep 
20-okt 23-okt 24-okt 31-okt 
10-nov 13-nov 14-nov 21-nov 
07-dec 08-dec 11-dec 18-dec 

 
Kommunfullmäktige sammanträder måndagar eller tisdagar med start kl. 17.00, 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 
 
 
I tjänsten 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare

Heby kommun
Dnr: KS/2022:68
HandlingsId: 2022:1913
Datum: 2022-08-26



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Ks § 155 Dnr KS/2022:69 406 

Avfallstaxa 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund godkänns att gälla från 1 januari 2023 i 

Heby kommun.  
 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över flera år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov 
av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny 
taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga 
förändringar.  

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall som lämnas till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter. 
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framför allt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås som VafabMiljö kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen 
och som är utlagd externt. 
 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna år 2023 motsvarar en ökning på 3,5 %. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande men även för 
att styra mot ökad resurshushållning. 

Den gemensamma taxan har gällt sedan 1 januari 2020. Under dessa dryga två år har VafabMiljö 
identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, 
måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 
taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar. 
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Sbn § 58 Dnr SBN/2022:41 450 

Avfallstaxa 2023 VafabMiljö Kommunalförbund 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund godkänns att gälla från 1 januari 2023 i 

Heby kommun.  
 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över flera år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov 
av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny 
taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga 
förändringar.  

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall som lämnas till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter. 
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framför allt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås som VafabMiljö kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen 
och som är utlagd externt. 
 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna år 2023 motsvarar en ökning på 3,5 %. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande men även för 
att styra mot ökad resurshushållning. 

Den gemensamma taxan har gällt sedan 1 januari 2020. Under dessa dryga två år har VafabMiljö 
identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, 
måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 
taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar. 
 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1820
Datum: 2022-06-14



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(2)

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022. 
Missiv 30 maj 2022. 
Bilaga 1 - Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 - Justering av felaktigheter och förtydliganden. 
Bildspel 25 maj 2022. 

 
 

Delges + bilagor 
Hebygårdar 
Hebyfastigheter 
Kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1820
Datum: 2022-06-14



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 

Datum   
2022-05-31                             

 Diarienr/Dplankod 
 SBN/2022:41  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Central förvaltning 
Hållbarhetsenheten 
Lina Salomonsson 
Miljöstrateg 
lina.salomonsson@heby.se 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Förslag till beslut om avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund 
 
Förslag 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 
2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2023 i Heby 
kommun.  
 
Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att det 
förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan 
för 2023, men även kommande år. För att undvika större höjningar framöver 
föreslås istället en justering över fler år. Det är framför allt ökade kostnader för 
utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov av ett 
antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I 
förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar.  
 
Utredning 
Beskrivning av taxeändring och justeringar i avfallstaxan finns beskrivet i 
beslutsunderlaget ”Förslag, beslutsunderlag till förändringar i avfallstaxan, från 
VafabMiljö Kommunalförbund”. 
 
I övrigt har Heby kommun 1 870 000 kr kvar i upplupen abonnentsskuld, den så 
kallade RUF, vid delårsrapportering T1 2022.  Under T1 2022 betalades 411 000 kr ut 
till Heby kommun från RUFen. Vid utgången av 2023 kommer RUF vara slut.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För att VafabMiljö Kommunalförbund ska få budget i balans 2023 behöver taxehöning 
genomföras. 
 
Konsekvens för andra nämnder 
Hebygårdar & Hebyfastigheter påverkas av höjd avfallstaxa genom ökad kostnad för 
avfallshantering. 
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Beslutsunderlag 

 Förslag, beslutsunderlagtill förändringar i avfallstaxan, från VafabMiljö 
Kommunalförbund. 

 Bilaga 1, Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 2023. 
 Bilaga 2, Justering av felaktigheter och förtydliganden. 
 Bildspel om taxejustering av avfallstaxan. 

 
 
 
 
I tjänsten 
Lina Salomonsson 
Miljöstrateg 
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Förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 
 
att godkänna Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1 januari 2023 i 
Heby kommun.  
 

Ärendebeskrivning  
VafabMiljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledning till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över fler år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten.  
 
Dessutom har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 
2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar.  

Sammanfattning 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en ökning på 3,5%. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande. Men även 
för att styra mot ökad resurshushållning. 
 
Den gemensamma taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under dessa dryga två år har 
VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av 
redaktionell karaktär, måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens 
beslut om justering av taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar.  
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Bakgrund 

Höjning av nivå 
För att möta de ökade kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och insamling av rest- och 
matavfall är det i budget medräknat en taxehöjning på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % för 
2025.  
 
Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall vi lämnar till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter.  
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framförallt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås och som vi kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen och 
som är utlagd externt.  
 

Förslag höjningen 
Ett förslag med viss miljöstyrning har tagits fram:   

 Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.  
 Matavfallshämtningen undantas från höjningen.  
 Abonnemang osorterat höjs med 8%. 
 Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%. 

  
Förslag på undantag från höjningen (utöver matavfallet): 

 Insamling av fett (ingår i annan översyn) 
 Returpapper (Redan beslutad nivå) 
 Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Ingår i annan process och får 

en ny nivå år 2023, 500 kr till 800 kr) 
 Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas) 
 Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process med 

införande 2024) 
 Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna (Arbete att 

förändra dessa avgifter sker i annan process, mer miljöstyrande/incitament) 
 Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, obligatorisk 

insamling matavfall) 
 Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering. (Delvis undantaget – delar som 

omfattar transporter, t.ex. budning, har höjts med 3,5 %) 
 Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Delvis undantaget – delar 

som omfattar transporter har höjts med 3,5 %) 
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Förslagets konsekvenser på avgifter och abonnemang 
 
Grundavgift 

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus, per bostad 1 780 1 842 62 5 
Småhus sommar, per 
bostad 

1 250 1 294 44 4 

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3 
Verksamheter, per 
anläggning 

1 390 1 439 49 4 

  
Grundavgift+abonnemangsavgift 

Abonnemang 2022 2023 Ökning i kr per 
år 

Ökning i kr per 
månad 

Småhus standard-
abonnemang (3,5%) 

3 079 3 179 100  8 

Småhus osorterat (8%) 6 558 7 002 444 37 
Flerbostadshus (3,5%) 56 087 58 002 1 915 160 

Förutsättningar tabellens exempel: 
Småhus standardabonnemang: 
Grundavgift, 190 liters restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 26 ggr per år. 
Småhus osorterat abonnemang: 
Grundavgift, 190 liter osorterat avfall (kärl mellan), 26 ggr per år. 
Flerbostadshus:  
Grundavgift, 40 lägenheter, 3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters kärl matavfall. 52 hämtningar per 
år. 
 
De föreslagna taxeförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 

Justering av felaktigheter och förtydliganden 
Ny gemensam taxa började gälla under 2020. Sedan dess har felaktigheter upptäckts och 
behov att göra förtydliganden identifierats. Även om flertalet av justeringarna är av 
redaktionell karaktär måste beslut om taxan fattas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. VafabMiljö har sammanställt de behov av ändringar som identifierats under de två 
år taxan har gällt. Ändringarna baseras på någon av nedanstående orsaker: 
 

 Förslag om en ny avgift eller tillämpning av avgift.  
 Justering av taxedokumentet för att ersätta felaktighet eller förtydliganden av 

befintliga texter.  
 Justering av taxedokumentet för att anpassas till förändringar i övergripande 

lagstiftning.  
 
 
Ändringar föreslås inom nedanstående områden: 
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Avsnitt C.1 Extra hämtningar och budningar 
Korrigering av felaktigt antal leveranser av matavfallspåsar till småhus. En leverans ingår, 
utöver den tas en avgift ut.  
 
Avsnitt C.2 Dragavstånd och manuell hämtning 
Otydlighet kring hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad beskrivning föreslås 
komplettera den nuvarande texten.  

 
Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 
Under arbetet med abonnemang för bostadsnära insamling (BNI) av returpapper har det visat 
sig att antalet fyrhjuliga kärl för returpapper hos fastighetsägare är såväl fler än väntat samt 
för stora utifrån verkligt behov. Förslaget till ändring innebär att kärlstorlekarna för 
returpapper renodlas samt att tömningsintervallet anpassas till verkligt tömningsbehov. 
Därmed minskas risken för arbetsmiljöproblem då de tunga fyrhjuliga kärlen med långa 
tömningsintervall successivt byts ut.  
 
Avsnitt E. Hämtning av grovavfall, returpapper samt trädgårdsavfall i kolli.  
För denna tjänst fanns behov av ett flertal förändringar. En övre gräns avseende antal kollin 
som hämtas har tillkommit samt att maxvikten har sänkts för att stämma överens med 
arbetsmiljölagstiftningen. Avgiften för hämtningen har anpassats att bättre motsvara de 
verkliga kostnaderna för utförandet av tjänsten. Dessutom har tjänsten kompletterats att även 
omfatta hämtning av returpapper.  
 
Avsnitt F. Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt uppställd container.  
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram som beslutades på delegation av förbundsdirektören 
den 13 februari 2020. Taxan används sedan dess för debitering av kund men är inte införd i 
taxedokumentet.  
 
Avsnitt I. Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
Taxan har kompletterats med verktyg i arbetet med att få fler fastighetsägare att anlita 
VafabMiljö för hämtning av slam, och därmed leva upp till det kommunala avfallsansvaret för 
slam. Förändringen innebär en möjlighet att debitera de fastighetsägare som väljer annan 
utförare än VafabMiljö samt att kontakta ansvarig nämnd i fastighetsägarens kommun för 
tillsyn. 
 
De föreslagna förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
 
Henrik Bengtsson 
T.f Förbundsdirektör  
VafabMiljö Kommunalförbund  
 
 
Bilaga 1 Avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden. 
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Avfallstaxa för  
VafabMiljö kommunalförbund

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet)  
ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla  
in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från 
hushåll och verksamheter i kommunerna som ingår i 
Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhänder- 
tagande av slam och filtermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare  
från samtliga medlemskommuner med undantag  
av Heby kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av  
miljöbalken, kap 27, 4-6 §§. Kommunfullmäktige i  
respektive kommun fattar beslut om antagande av  
taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdes- 
skatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader  
Förbundet har för att kunna utföra det renhållnings-
ansvar och informationsansvar Förbundet har inom 
avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall  
under kommunalt ansvar finns i Förbundets ”Före-
skrifter för avfallshantering för VafabMiljö Kommunal-
förbund” som finns att hämta på Förbundets hemsida 
vafabmiljo.se (härefter avfalls föreskrifterna). 

De definitioner som används i detta taxedokument är 
desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta 
ut avgifter så att återanvändning, återvinning och 
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär 
att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller 
nationella och regionala mål inom avfallshantering och 
de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Arboga kommun 2022-xx-xx, §x, Enköpings kommun 2022-xx-xx §x, Fagersta kommun 2022-xx-xx §x, Hallstahammars kommun 2022-xx-xx §x, Heby kommun 2022-xx-xx §1x, 
Kungsörs kommun 2022-xx-xx §x, Köpings kommun 2022-xx-xx §x, Norbergs kommun 2022-xx-xx §x, Sala kommun 2022-xx-xx §x,  
Skinnskattebergs kommun 2022-xx-xx §x, Surahammars kommun 2022-xx-xx §x, Västerås stad 2022-xx-xx §x

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner som ingår i Förbundet  
är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med 
fastighets ägare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomt- 
rättshavare jämställs med fastighetsägare. Avgifts- 
skyldighet föreligger för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. VafabMiljö använder fastighets- 
registret för att finna de som ska faktureras enligt 
avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsut-
övare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens 
betalningsskyldighet. Förbundet kan skicka betal-
ningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderätts havaren fullgör betalning påverkar  
emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som  
behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanter- 
ingen. Avgifterna för regelbunden hämtning avseende 
perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis.  
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för 
tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av  
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter  
debiteras av, samt betalas till Förbundet. 

Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt 
gällande förhållanden på fastigheten och ska av 
fastighets ägaren stämmas av mot fakturan. Betalnings-
skyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållan-
de  ändras. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla  
kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt  
som är långsiktigt och hållbart.
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förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för 
fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa 
debiteringstillfälle. Förbundet har möjlighet att efter-
debitera avgifter om det framkommer att ändrade 
förhållanden har skett på fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på 
fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbun-
det ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas 
påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § 
Räntelagen (1975:635), med en vid varje tid gällande 
referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift 
debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas 
av betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt 
företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betal-
ning och så länge skulden består kan hämtningen dras 
ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för  
människors hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit 
åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under 
kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter 
överlämnas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, 
flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha  
ett abonne mang hos Förbundet för hämtning av avfall  
under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte 
själv väljer typ av abonne mang tilldelas abonnemang 
med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl 
som är dimensionerade efter förutsättningarna  
på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kost-
nadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare 
ändring av abonnemanget inom 6 månader har  
Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår  
om abonnemanget ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonne-
mangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska 
anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående inne-
havare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem  
hämtningsområden för hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar:

1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive 
öar med fast bro- eller färjeförbindelse till fastlandet. 

2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast  
bro- eller färjeförbindelse till fastlandet.  
(Se specifikt B.4.2.) 

3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås 
kommun.

4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, 
Enköping, Köping och Kungsörs kommun.

5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga  
kommuner.
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8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt 
ansvar exklusive slam- och fettavfall består av en fast 
årlig grundavgift och en hämtningsavgift som beror på 
abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. 
Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. 
För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam- och 
fettavfall se kapitel I och J. 

Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration 
såsom kundservice och fakturering, information, 
planering och utveckling, registerhållning, IT samt 
sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre 
används. Dessutom har hushållen tillgång till Åter-
bruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. 
Sedan 1 januari 2022 finansieras även de publika 
insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. 
Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad 
där människor vistas och det uppkommer avfall under 
kommunalt ansvar. För en fastighet kan därför flera 
grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en-  

eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).  
Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 

• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. 
Avser småhus med ordinarie sophämtning 
under sommarperioden. 

• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet 
i flerbostadshus med minst tre lägenheter.  
Till flerbostadshus räknas även till exempel  
studentbostäder.

• Verksamheter: per anläggning det vill säga den 
fysiska anläggningen där behållaren töms. 
Till verksamheter räknas organisationer, företag, 
kommunala verksamheter med flera (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning 
beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid 
hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för 
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften 
ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påver-
kas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar-
storlek och hämtningsintervall och är därmed möjlig att 
påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING  
AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR  
EXKL. SLAM, FETT OCH LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande  
abonnemang för hantering av sitt avfall under  
kommunalt ansvar:

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare,  
i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till 
tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, 
inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår rest- 
av fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i 
behållare (container eller botten tömmande behållare). 
All sortering måste ske i enlighet med anvisningar från 
Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att 
inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömman-
de behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av 
småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att 
rest- och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i  
kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR  
RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall finns i fyra standardstorlekar; litet, 
mellan, stort samt 4-hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad 
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som  
förekommer men som inte längre finns tillgänglig för 
nya abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar 
markerade med * får ha kärlen till dess att de går  
sönder och inte längre kan användas. Kärlen ersätts  
då med standardstorlek. Kärl för matavfall finns i  
storlekarna 140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte 
kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när 
kärlen går sönder. För dessa kärlbyten och vid första 
abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår 
ingen avgift. (Se tabell T.1)
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2022 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp,  
kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av  
följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och  

tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som 

återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare  

där förpackningar och tidningar kan lämnas 
(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på vafabmiljo.se.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinne- 

havare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för  
detta ingår i taxans grundavgift. 

Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande  
av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfalls- 
föreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av 

mat- och restavfall, slam, latrin eller filter- 
material från enskilda avloppsanläggningar och  
befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.

• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM 
UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfalls-
föreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av  
miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig 
bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 §  
ska då beaktas.

T.1. Standardstorlekar kärl
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Avgifter
 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett beteende som 
uppfyller nationella och regionala mål 
inom avfallshantering. Den främjar  
återanvändning, återvinning och  
miljöanpassad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

Kategori Grundavgift 2023

Småhus, per bostad 1 842 kr/år

Småhus sommar, per bostad 1 294 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 921 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning 1 439 kr/år
1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll). 

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang (se tabell T.3)

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall.

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 4 002 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 5 160 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 9 519 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.4)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

T.3. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.4. Helårsabonnemang Osorterat avfall

T.2. Grundavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.6)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 424 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 3 095 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 712 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39) 

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för matavfall.  
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt papperspåsar 
för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till  
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast 
hämtningsavgift för restavfall. (Se tabell T.5)

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter. För 
verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen under  

förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.

T.5. Sommarabonnemang Rest- och matavfall

T.6. Sommarabonnemang Osorterat
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Hämtningsavgift

Småhus, helår 803 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 481 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala  
(erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)
Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. 
Hushållet blir ansluten till en Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid 
fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som sorteras i miljö stationen 
alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
och returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och 
papperspåsar för matavfall. Se tabell T.8.

Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 175 kr/år

Småhus, sommar 704 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel undvika att 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. 

Behållartyp och placering fastställs i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet 
beslutat lämpligt intervall. Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras.  
En kontaktperson mot Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore 
placerade vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. 

Hushållen får var sin faktura och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam  
hämtning. Tjänsten erbjuds ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med 
Förbundet. (Se tabell T.7)

T.7. Gemensamhetsbehållare Restavfall samt matavfall

T.8. Omstart/Miljöstation i Sala

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
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Datum: 2022-06-14
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 630 kr/år 883 kr/år 1 765 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 812 kr/år 1 137 kr/år 2 275 kr/år 5 686 kr/år 7 962 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 099 kr/år 4 197 kr/år 10 491 kr/år 14 688 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 328 kr/år 6 654 kr/år 16 636 kr/år 23 289 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L 
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.10)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 4 002 kr/år 8 004 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 5 160 kr/år 10 319 kr/år 25 800 kr/år 36 120 kr/år

Osorterat, Kärl stort 9 519 kr/år 19 039 kr/år 47 597 kr/år 66 635 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 15 094 kr/år 30 187 kr/år 75 469 kr/år 105 656 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För bundet för att ändra 
frekvens för hämtning av rest- och matavfall eller för dimensionering av kärl. (Se tabell T.9)

T.9. Helårsabonnemang Rest- och matavfall

T.10. Helårsabonnemang Osorterat avfall

Heby kommun
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 378 kr/år 529 kr/år 1 059 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 488 kr/år 682 kr/år 1 365 kr/år 3 411 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 259 kr/år 2 518 kr/år 6 294 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 997 kr/år 3 993 kr/år 9 982 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L  
(ej nytecknande)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. (Se tabell T.12)

Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 424 kr/år 4 802 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 3 095 kr/år 6 193 kr/år 15 479 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 712 kr/år 11 424 kr/år 28 549 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 9 056 kr/år 18 113 kr/år 62 908 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens behov. Matavfall 
sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är anmäld till Förbundet, av kommunen 
godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten tank. 

I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta Förbundet för att ändra 
frekvens för hämtning av matavfall. (Se tabell T.11)

T.11. Sommarabonnemang restavfall

T.12. Sommarabonnemang Osorterat avfall

Heby kommun
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Hämtningsavgift

Storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med  
bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare för rest- 
avfall (se tabell T.13 och T.14) respektive matavfall (se tabell T.15 och T.16) samt placering ska alltid godkännas av 
Förbundet. Behållare tillhanda hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls- som mat- 
avfallsbehållare. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 340 kr/år 3 277 kr/år 6 553 kr/år 16 383 kr/år 22 936 kr/år

≤ 1,6 m3 3 804 kr/år 5 324 kr/år 10 649 kr/år 26 621 kr/år 37 270 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 437 kr/år 9 011 kr/år 18 020 kr/år 45 053 kr/år 62 840 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 777 kr/år 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år 86 009 kr/år

≤ 5 m³ 14 628 kr/år 20 571 kr/år 40 956 kr/år 102 390 kr/år 143 346 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 967 kr/år 3 932 kr/år 9 830 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 194 kr/år 6 389 kr/år 15 973 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 407 kr/år 10 812 kr/år 27 032 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 372 kr/år 14 745 kr/år 36 860 kr/år

≤ 5 m³ 12 286 kr/år 24 574 kr/år 61 433 kr/år

T.13. Behållare Restavfall Helårsabonnemang

T.14. Behållare Restavfall Sommarabonnemang

T.15. Behållare Matavfall

T.16. Behållare Matavfall Sommarabonnemang

Heby kommun
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering  
samt verksamheter, Tömning av container

B.8.1 Container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som  
tillhandahåller behållaren. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. 
För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift. 
(Se tabell T.19 och T.20)

Storlek
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 14 865 kr/år 29 730 kr/år 74 326 kr/år 104 019 kr/år

≤ 1,6 m3 24 155 kr/år 48 312 kr/år 120 777 kr/år 169 032 kr/år

≤ 2,4 m³ 40 879 kr/år 81 757 kr/år 204 394 kr/år 286 054 kr/år

≤ 3,2 m³ 55 744 kr/år 111 487 kr/år 278 840 kr/år 390 073 kr/år

≤ 5 m³ 92 906 kr/år 185 813 kr/år 464 531 kr/år 650 122 kr/år

Vecka 18-38 eller 19-39 Hämtningsavgift

Storlek
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 916 kr/år 17 832 kr/år 44 580 kr/år

≤ 1,6 m³ 14 488 kr/år 28 976 kr/år 72 442 kr/år

≤ 2,4 m³ 24 519 kr/år 49 037 kr/år 122 594 kr/år

≤ 3,2 m³ 33 435 kr/år 66 869 kr/år 167 174 kr/år

≤ 5 m³ 55 725 kr/år 111 450 kr/år 278 624 kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare eller under-
jordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt placering ska alltid god- 
kännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten. (Se tabell T.17 och T.18)

T.17 Behållare Osorterat avfall

T.18. Behållare Osorterat avfall Sommarabonnemang

T.19. Utställning av container för restavfall

Behållare Hemtagningsavgift 

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning

Container som töms på plats 1 136 kr/tömning

T.20. Hemtagning av container för restavfall

Heby kommun
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Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift  

Restavfall
Behandlingsavgift 

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 754 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 136 kr/tömning 1 232 kr/ton 1 933 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter,  
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)
Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Container 
tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas av Förbundet. 
Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och behandling. Matavfall 
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden 
för hyra av behållare, se tabell T.24.

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang, storlek 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 74 300 kr/år 148 988 kr/år 371 498 kr/år

6-8 m3 148 988 kr/år 297 976 kr/år 742 977 kr/år

Sommarabonnemang, storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 44 580 kr/år 89 159 kr/år 222 899 kr/år

6-8 m3 89 159 kr/år 178 379 kr/år 445 798 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser
Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan  
be hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet.  
Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan ingår inte kostnaden för hyra av behållare, 
se tabell T.23.

Helårsabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 702 kr/år 16 383 kr/år 32 766 kr/år 81 913 kr/år 114 677 kr/år

Container 6-8 m3 23 403 kr/år 32 766 kr/år 65 530 kr/år 163 825 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall
Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restavfall samt 
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i 
samråd med Förbundet. I taxan T.21 och T.22 ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 

Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Storlek 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 830 kr/år 19 659 kr/år 49 147 kr/år

Container 6-8 m3 19 659 kr/år 39 319 kr/år 98 295 kr/år

T.21. Abonnemang Restavfall

T.22. Abonnemang Restavfall

T.23. Abonnemang Osorterat avfall

T.24. Hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1823
Datum: 2022-06-14



17

Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 492 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms på plats  
(1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie abonnemang 926 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl vid mer än  
1 leverans per år för småhus och vid mer än 6 stycken leveranser  
per år för flerbostadshus och verksamheter 450 kr/leverans

B.10 FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER, UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER 
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

Se kapitel J, sid 22. 

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER
C.1 Extra hämtningar och budningar (se tabell T.25)

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligt att 
följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av Förbundet 
krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager eller 
hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en total årlig 
avgift för dragavståndet. Tabellen T.26 och T.27 redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragav-
stånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering - mitten 
på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld (sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsut-
rymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.

T.25. Extra hämtning och budningar

T.26. Dragavstånd baklastare

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
   *Enkel väg

T.27. Dragavstånd sidlastare

Heby kommun
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undantaget 
är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet används. 
Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela kärl.  
Se tabell T.30.

Typ av avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och 
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift 
för det avfall som finns i behållaren tillkommer utöver 
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 TILLÄGGSAVGIFTER

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår 
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 

Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre-
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall lämnas kvar (utom vid budning av 
farligt avfall se punkt G). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort felaktigt sorte-
rat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt finns möjlighet att beställa 
budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det vill 
säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte går att 
stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots upprepade 
påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden. Se tabell T.29.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl eller om 
kärlen måste vändas vid tömningstillfället för att kunna tömmas. (Se tabell T.28)

T.28. Manuell hantering

T.29 Felsorteringsavgifter
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Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 505 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 303 kr/år

D. INSAMLING AV RETURPAPPER
Denna insamling omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt 
vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hemsida. Det handlar till exempel om: 
• Återvinningsstationer
• Återbruken (enbart för hushåll)
• Singelstationer för Returpapper 
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun) 

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster. 

D.1 BNI-abonnemang returpapper
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa bostadsnära insamling 
(BNI) av returpapper och kontorspapper för: 
• Ägare till flerbostadshus 
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering
• Organisationer, företag och kommunala verksamheter
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, Västerås,  

se tabell T.31.

Hämtning av returpapper 2 ggr per vecka samt kärlstorlek 600-660 liter för returpapper kan inte nytecknas. Dessa 
storlekar ska av arbetsmiljöskäl arbetas bort under 2022 och kommer att ersättas av andra hämtningslösningar. 

Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med Förbundet.

Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för 
returpapper samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och 
kan endast nytecknas i samråd med Förbundet. I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Konverteringen av befintlig Fastighetsnära insamling (FNI) inom ramen för förordningen om producentansvar för 
returpapper till BNI-abonnemang för returpapper enligt reglerna  
för avfall under kommunalt ansvar kommer att ske enligt fastställd  
konverteringsplan och pågå under 2022.

Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning.

Hämtningsavgift för BNI-abonnemang   
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd.

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år*

Kärl mellan (dvs mindre än 370 
liter) 

490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

T.30. Förlängt hämtningsintervall

T.31. BNI-abonnemang för Returpapper
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D.2 Budning av returpapper
Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E. Tjänsten kan 
nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas  
i lämpligt emballage och bestå av max åtta kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat.  
Budningstjänsten kan beställas i alla kommuner.

D.3 Godkänd insamlare av returpapper
Returpapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare av returpapper måste vara 
godkända av VafabMiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet. 

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös hemsida.  
Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren.

Tjänst E.1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods  Avgift

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, hämtas av en person.   

Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar till-
kommer extra debitering, se tjänst E:2 (T.33)  

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken) då det ingår i 
grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   

Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan beställas av fastighetsägare 
eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyl-
dighet så gäller punkt 3 i taxan.    

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier under punkt E:1. Tjänsten 
kan endast nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller 
förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet 
ska vara sorterat. 

E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat gods som uppfyller 
nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering un-
derlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 

• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 
• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
• Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
• Längd; 2 m och max 25 kg  
• Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   
• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar tillkommer extra debite-

ring, se tjänst E:2 (T.33).  
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden används för att verifiera 

innehållet i ordern och ska överensstämma vid hämtningstillfället.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 
• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt att inte utföra hämt-

ningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfalls-
container.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-
ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer. 

T.32. Tjänst E.1 Grovavfall eller enstaka ej paketerat gods
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F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL ELLER 
GROVAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD 
CONTAINER
Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan läm-
nas på Återbruken, vilket för privatpersoner ingår i 
grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av 
kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall i tillfälligt 
uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas 
till exempel vid mindre renoveringar, garagerensningar 
eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl för restav-
fall.  

Containern får inte innehålla elektronik eller farligt 
avfall, detta måste hanteras separat. Felsorteringsavgift 
kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av 
containern. 

Container tillhandahålls av abonnenten alternativt 
hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid godkännas av 
VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta 
vår kundservice för prisuppgift.  

Avgifterna avser tömning av containern samt be-
handling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   
• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. VafabMiljö utför inte 

nedmontering av möblerna. 
• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat så att hantering underlät-

tas.   
• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten att inte utföra hämt-

ningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  
• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   
• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  
• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  
• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  
• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen nedan. 
• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.  

Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg  Avgift

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej paketeras.   

Maxvikt; 50 kg. 

800 kr/kolli samt 
tillkommande 

avgift för extra 
personal.

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr per påbör-
jad timme 

T.33. Tjänst E.2 Grovavfall som är skrymmande

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) omfattas av tjänsten 
hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.  

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 170 kr/container

Hemtagning av container 1 446 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 446 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, 
kvistar,  
grenar, jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

Grovavfall, ej farligt avfall och 
elektronik

1 838 kr/ton

Felsorteringsavgift Avgift

Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som 
upptäcks i efterhand.  

Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften.

5000 kr/container 
och tillfälle

T.34. Utsättning och hämtning av container

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1823
Datum: 2022-06-14



22

Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar. Kommunen ansvarar därmed för 
att detta avfall samlas in och transporteras bort från den fastighet där avfallet fi nns för att slutligen behandlas. Som 
utförare av tjänsten avses VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 

Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta avgiften omfattar admin-
istration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av tömningstjänst och inkluderar planering, framkörn-
ing, förberedelse för uppdraget samt transport från och till tömningsplatsen.  

Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt tömningstid och 
behandlingsavgift.  

Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  Det kan till exempel 
handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad över brunnslocket, brunnen eller brunns-
locket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong) 3 844 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 7 047 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl 641 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 407 kr/kärl

H. HÄMTNING AV LATRIN
Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fj ärde vecka under 
sommarperioden, vecka 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften ingår hämt-
ning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav att ha abonnemang för 
att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med ordinarie tur. (Se tabell T.36)

T.35. Hämtning av farligt avfall

T.36. Hämtning av latrin

G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL
Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinnings-
centralerna (Återbruken). Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter 
beställning, se tabell T.35. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. Vid beställ-
ning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överlämnandet 
ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. 
I avgiften ingår hämtning och behandling.
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Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 738 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkommande brunn

Behandlingsavgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 199 kr/m3

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående avgifter) Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  314 kr/tömning

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00.) 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3 109 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter beställning, all 
övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-16.00) 

4 666 kr/tömning

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid (vard-
agar 07.00-16.00)  

3 109 kr/tömning

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

157 kr/10 m 
utöver 25 meter

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig 392 kr/tillfälle 

T.37. Tömning av slam

Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före tömning. Om avbok-
ning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera kunden enligt följande:   

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen befinner sig hos denne, 
och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så debiteras den fasta avgiften. 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning redan gjorts, så debiteras 
både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie tömning.  

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon annan redan utfört 
tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos fastighetsägarens kommun för tillsyn.  

*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, handfat, dusch och badkar samt tvätt och 
tvättmaskin. Kallas också gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp har en köksbrunn som 
ska slamsugas. 
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J. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER  
AVSKILJARE/KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, kan 
abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning av 
matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan tecknas 
för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar 
framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och 
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per år. 
Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år.  
Se tabell T.39.

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på  
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall 
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m 
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial i säck,  
alternativt filterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 720 kr/tömning

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande.  
Fast pris upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 665 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial, se tabell T.38. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls föreskrifterna så 
att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

T.38. Fosforfilter

T.39. Abonnemang tömning av fettavskiljare
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller  
avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller vid 
behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även användas för 
tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Avgiften består 
av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten.  
Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället. Se tabell T.40.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning,  
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K. AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre skrifterna.  
Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd. Se tabell T.41.

T.40. Behovsbaserad tömning av fettavskiljare

T.41. Undantag från avfallsföreskrifter
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Postadress: Box 140, 721 05 Västerås
Besöksadress: Gasverksgatan 7, 721 30 Västerås

vafabmiljo.se
kundservice@vafabmiljo.se
021-39 35 00

Tillsammans 
räddar vi världen 
lite varje dag!
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Bilaga 2 Justering av felaktigheter och förtydliganden av avfallstaxan med 
införande 1 januari 2023. 
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C.1 Extra hämtningar och budningar 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 

 

Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
 
C.1 Extra hämtningar och budningar 
  

Tjänst   Avgift  
Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck  

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, utförs inom 
3 arbetsdagar från beställning) 

 
475 kr/hämtning  

Budning bottentömmande behållare och container 
som töms på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift 
utöver ordinarie abonnemang. 

 
895 kr/tömning och 

behållare  

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till 
matavfallskärl vid mer än 1 leverans per år för småhus 
och vid mer än 6 stycken leveranser per år för 
flerbostadshus och verksamheter.  

 
 
 

450 kr/leverans 
 

 

 

Motivering till ändringen 
I tabellen i nuvarande taxedokument står det felaktigt att två leveranser av matavfallspåsar 
ingår årligen för småhus, och utöver dessa två leveranser så tas en avgift ut. Det korrekta ska 
vara att en leverans ingår till småhus, och utöver det tas en avgift ut.  
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Avsnitt C.2. Dragavstånd och manuell hämtning 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl 
gör det orimligt att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om 
dragavstånd efter bedömning av VafabMiljö krävs kommer extra avgift tas ut.  
 
Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan 
trånga passager eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar 
per år och antal kärl) beräknas en total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt 
C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstillfälle, för olika dragavstånd.  
 
Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger 
abonnenten att påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel 
väg från fordonets placering - mitten på vaggan (baklastare) eller när armen är nedfälld 
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(sidlastare) - till kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts 
med hjälp av mäthjul.  
 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står. 
 
Motivering till ändringen 
VafabMiljö önskar stöd i taxan för hur mätning av dragavstånd går till. En mer detaljerad 
beskrivning föreslås komplettera den nuvarande texten och förs in i taxedokumentet. Redan 
nu tillämpas taxan i enlighet med förslaget. Beslut om tillvägagångssättet har fattats av 
förbundsledningen den 210622.  
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Avsnitt D.1 BNI-abonnemang returpapper 

Sedan den 1 april 2022 finns en taxa för insamling av returpapper där olika möjligheter att 
samla in returpapper anges. Returpapper blev ett kommunalt avfall från den 1 januari 2022. En 
av de möjligheterna är tjänsten som beskrivs under avsnitt D1. BNI-abonnemang returpapper.  
 
 
Formulering i nuvarande taxedokument 
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Förslag ny beskrivning samt tabell som föreslås ersätta den befintliga texten och tabellen i 
taxedokumentet: 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
D.1 BNI-abonnemang returpapper  
Efter den 1 januari 2022 införs en tilläggstjänst som innebär att det finns möjlighet att beställa 
bostadsnära insamling (BNI) av returpapper och kontorspapper för:  
• Ägare till flerbostadshus  
• Samfälligheter och bostadsrättsföreningar för småhus med gemensam fakturering 
 • Organisationer, företag och kommunala verksamheter  
• Detta gäller endast i kommunerna; Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Enköping, Sala, 
Västerås, se tabell T.30.  
 
Behållare för bottentömmande hämtning tillhandahålls av abonnenten. Insatssäck där så 
behövs ingår. Detta abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i 
samråd med VafabMiljö.  
 
Vid containerhämtning tillhandahåller abonnenten behållare alternativt hyr behållare av 
VafabMiljö. Behållare för returpapper samt placering ska alltid godkännas av VafabMiljö. Detta 
abonnemang gäller för befintlig hämtning och kan endast nytecknas i samråd med VafabMiljö. 
I hämtningsavgiften ovan ingår inte kostnaden för hyra av behållare. 
 
Nya BNI-abonnemang för returpapper startar senast 3 månader efter beställning. 
 
 
Tabell T.30 BNI-abonnemang för Returpapper 

Hämtningsavgift 
I avgiften för kärlhämtning av returpapper ingår dragavstånd. 

Kärlstorlek 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år * 

Kärl mellan (dvs mindre än 370 liter) 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år 

Kärl stort (dvs 370 liter eller större) 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år 

Bottentömmande behållare max 5 kbm 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år - 

Containerhämtning max 8 kbm 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år  - 

*Abonnemang med hämtning av returpapper 2 gånger per vecka kan inte nytecknas. 

 
 
Motivering till ändringen 
I nuvarande avfallstaxa finns tre olika kärlstorlekar för BNI-returpapper (190, 370 samt 600-660 
liter). Avgiften för ett 600-660 liters kärl är dubbelt så hög jämfört med ett 370 liters kärl 
samtidigt som tömningskostnaden i princip är lika stor. Tanken med den differentieringen var 
att få ett ekonomiskt incitament för att arbeta bort alla 600-660 liters kärl, som riskerar att bli 
för tunga och orsaka arbetsmiljöproblem. 
 
 
Förslaget till ändring innebär att taxan för BNI-returpapper renodlas och anpassas till de 
tömningsbehov som finns och samtidigt minskas risken för arbetsmiljöproblem. Bedömningen 
är att det i framtiden räcker med två kärlstorlekar för returpapper: 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1824
Datum: 2022-06-14



 

 

 7 (15) 

  

  

 

• Kärl mellan - dvs mindre än 370 liter  

• Kärl stort - dvs 370 liter eller större  
  
Under det pågående arbetet med BNI-abonnemangen för returpapper har vi upptäckt att det 
finns betydligt fler 600-660 liters kärl än beräknat som fortfarande används. Denna justering av 
avfallstaxan ger möjligheten att byta ut 600/660 liters kärl där det är motiverbart och i den 
takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt för VafabMiljö.  
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Avsnitt E Hämtning av grovavfall samt trädgårdsavfall i kolli 

 
Formulering i nuvarande taxedokument 
 

 
 

 
 

Förslag ny beskrivning som föreslås ersätta den befintliga texten i taxedokumentet: 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 
 

E. HÄMTNING AV RETURPAPPER, GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KOLLI  
Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får lämnas vid återvinningscentralerna 
(Återbruken) då det ingår i grundavgiften för abonnemanget. Verksamheter 
kan lämna grovavfall vid Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.   
  
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten 
kan beställas av fastighetsägare eller hyresgäster i flerbostadshus. Vid hämtning ska avfallet 
stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. Gällande avgiftsskyldighet så gäller punkt 3 i taxan.    
 

Efter beställning kan även returpapper hämtas vid fastighetsgräns mot avgift, se kriterier 
under punkt E:1. Tjänsten kan nyttjas av boende i småhus och flerbostadshus. Vid beställd 
hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage (ej sopsäckar) och 
bestå av max 16 kollin. Varje kolli får max väga 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat. 
  
E:1 Den som lämnar grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller enstaka ej paketerat 
gods som uppfyller nedanstående krav ska:  

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas. Endast trädgårdsavfall får packas i sopsäckar. Övrigt 
grovavfall packas i annat lämpligt emballage. 
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• Paketera löst avfall fördelat enligt den sortering som finns för Återbruken. 

• Varje paket eller enstaka gods får inte överstiga:  
o Volym; 1 m3 och max 25 kg, eller  
o Längd; 2 m och max 25 kg  
o Max antal enheter som hämtas är totalt 16 st.   

• Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan nämnda begränsningar 
tillkommer extra debitering, se tjänst E:2.  

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten. Bilden 
används för att verifiera innehållet i ordern och ska överensstämma vid 
hämtningstillfället.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen. 

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order. 

• Max 16 enheter kan hämtas. Överstiger mängden 16 stycken enheter, har VafabMiljö rätt 
att inte utföra hämtningen av de överstigande antalen, och istället hänvisa kunden till 
Återbruket eller beställning av grovavfallscontainer.  

• Om grovavfallet inte är paketerat eller sorterat enligt ovanstående har VafabMiljö rätten 
att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller beställning av 
grovavfallscontainer.  

  

  

E:1 Grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods  

Avgift  

Hämtning av grovavfall (sorterat och paketerat löst avfall) eller 
enstaka ej paketerat gods, max 16 kollin hämtas vid ett tillfälle, 
hämtas av en person.   
 
Om det krävs fler än en person att hämta avfallet inom ovan 
nämnda begränsningar tillkommer extra debitering, se tjänst 
E:2.   

1-8 kollin: 800 kr 
9-16 kollin: 1600 kr 

  

 

E:2 Hämtning av grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   

• Enstaka gods så som soffa, bord, säng, skåp, hylla etc. behöver ej paketeras.   

• Större gods som exempelvis skåp, soffor och sängar ska nedmonteras i mindre sektioner. 
VafabMiljö utför inte nedmontering av möblerna. 

• Se till att avfallet är sorterat enligt den sortering som finns för Återbruken och förpackat 
så att hantering underlättas.   

• Om grovavfallet inte är paketerat eller nedmonterat enligt ovanstående har VafabMiljö 
rätten att inte utföra hämtningen och istället hänvisa kunden till Återbruket eller 
beställning av grovavfallscontainer.  

• Maxvikt; 50 kg per enhet gäller oavsett om godset är paketerat eller ej.   

• En bild på det avfall som ska lämnas ska bifogas beställningen av tjänsten.  

• Vid hämtning ska avfallet stå i marknivå, vid fastighetsgränsen.  

• Hämtning utförs inom 14 arbetsdagar efter godkänd order.  

• Hämtning enligt tjänsten E:2 kräver alltid minst två personer och debiteras enligt tabellen 
nedan. 
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• Timtid för extra personal avser endast arbetstid på plats hos avfallslämnaren.   
  

  

E:2 Grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kg:   Avgift  

Enstaka kollin, så som soffa, säng, skåp etc, behöver ej 
paketeras.   

• Maxvikt; 50 kg.  
  

800 kr samt tillkommande 
avgift för extra personal.   

Extra personal (minimidebitering 1 timme)  350 kr per påbörjad timme  
  
  

• Hämtning av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, spis, diskmaskin) 
omfattas av tjänsten hämtning av farligt avfall, se taxedokumentet avsnitt G.   

 

 

Motivering till ändringen 
Den nuvarande taxan tillhandahåller inte de verktyg som behövs för att kunna hantera 
avvikelser eller arbetsmiljöproblem. En övre gräns har tillkommit för att förtydliga att tjänsten 
är en service till hushåll som inte själva har möjlighet att lämna grovavfall på Återbruket. Det är 
alltså inte en tjänst för tömning av hela bohag vid dödsbon eller liknande. 
 
Arbetsmiljölagstiftningen sätter gränserna för hur tunga kollin som kan hämtas. En ändring 
som gjorts är att sänka den maxvikt som kan hämtas från 50 kg till 25 kg.  
 
Avgiften har justerats från 500 kr till 800 kr. Detta för att kostnaderna för att utföra tjänsten 
har ökat; till exempel ändrade kostnader för löner, fordon och drivmedel. Efter den föreslagna 
höjningen överensstämmer avgiften bättre med de verkliga kostnaderna. 
 
Sedan den 1 januari 2022 är returpapper ett kommunalt avfall. Tjänsten har därför 
kompletterats att även omfatta hämtning av returpapper.  
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Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
 
(Den kursiva röda texten visar förändringen av texten) 
 

Avsnitt F Hämtning av trädgårdsavfall eller grovavfall i tillfälligt 
uppställd container 

Kommunalt trädgårdsavfall och grovavfall kan lämnas på Återbruken, vilket för privatpersoner 
ingår i grundavgiften. VafabMiljö erbjuder även hämtning av kommunalt trädgårdsavfall och 
grovavfall i tillfälligt uppställd container mot avgift. Tjänsten kan användas till exempel vid 
mindre renoveringar, garagerensningar eller rensning av dödsbon. Grovavfall är avfall som är 
för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
i kärl för restavfall.  
 
Containern får inte innehålla elektronik eller farligt avfall, detta måste hanteras separat. 
Felsorteringsavgift kommer att tas ut om det upptäcks efter tömning av containern. 
 
Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av VafabMiljö. Placering ska alltid 
godkännas av VafabMiljö. För kostnad av hyra av container kontakta vår kundservice för 
prisuppgift.  
 
Avgifterna avser tömning av containern samt behandling av trädgårdsavfall eller grovavfall.  
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Tillhandahållande av container Avgift  

Utsättning av container 1 130 kr/container 

Hemtagning av container 1 397 kr/container 

  

Tömning Avgift 

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/container 

  

Behandling Per ton 

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, 
grenar, jord, gräs, löv etc) 

930 kr/ton 

Grovavfall, ej farligt avfall och elektronik  1 838 kr/ton 

  

Felsorteringsavgift Avgift 

• Om containern innehåller farligt 
avfall eller elektronik som upptäcks i 
efterhand.  

• Felsorteringsavgiften tillkommer 
utöver behandlingsavgiften. 

5000 kr/container och 
tillfälle 

 
 
Motivering till ändringen 
När den nya taxan trädde i kraft 2020 saknades möjligheten att debitera de kunder som 
använder tjänsten ”hämtning av grovavfall i tillfälligt uppställd container” då ingen avgift var 
fastställd i taxan. Ett förslag togs fram i början av 2020 som beslutades på delegation av 
förbundsdirektören den 13 februari 2020.  
 
Sedan dess används taxan för debitering av kund men den saknas fortfarande i 
taxedokumentet. I samband med revidering av taxedokumentet bör den nya tabellen som 
inkluderar grovavfall i tillfälligt uppställd container införas.  
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Avsnitt I Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 

 

Formulering i nuvarande taxedokument 

 
 
Förslag på formulering i reviderat taxedokument 
(Vissa begrepp har förtydligats för att ge ett bättre stöd för tillämpningen av taxan. Den 
kursiva röda texten visar sådana förändringar av texten) 
 

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

 

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk.  

Slam från enskilda avloppsanläggningar är en del av kommunens avfallsansvar.   
Kommunen ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Som utförare av tjänsten avses 
VafabMiljö eller den som VafabMiljö anlitar för hantering av det avfall som omfattas av 
förbundets ansvar. 
 
Taxa för tömning av slam består av två delar: fast avgift samt behandlingsavgift. Den fasta 
avgiften omfattar administration av det kommunala uppdraget samt tillhandahållande av 
tömningstjänst och inkluderar planering, framkörning, förberedelse för uppdraget samt 
transport från och till tömningsplatsen.  
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Behandlingsavgiften baseras på anläggningens storlek oavsett den mängd som hämtas, samt 
tömningstid och behandlingsavgift.  
 
Med bomkörning menas att anläggningen vid tömningstillfället inte är åtkomlig för tömning.  
Det kan till exempel handla om en stock eller träd som fallit över vägen, en bil står parkerad 
över brunnslocket, brunnen eller brunnslocket är inte utmärkt med vimpel, eller att det inte är 
snöröjt. För bomkörning tas en särskild avgift ut. 
 
Inför en schemalagd tömning skickas ett aviseringsbrev ut till fastighetsägaren 2 veckor före 
tömning. Om avbokning inte sker innan tömningsdagen så kommer VafabMiljö att debitera 
kunden enligt följande:   
 

• Om fastighetsägaren meddelar att tömning inte behövs i samband med att slambilen 
befinner sig hos denne, och tömning av avloppsanläggningen inte har påbörjats så 
debiteras den fasta avgiften. 
 

• Om tömning har påbörjats hos fastighetsägaren och denne då meddelar att tömning 
redan gjorts, så debiteras både fast avgift och behandlingsavgift som vid en ordinarie 
tömning.  
 

De fastighetsägare som i god tid avbokar den planerade tömningen och då anger att någon 
annan redan utfört tömningen kommer att lämnas över till ansvarig nämnd hos 
fastighetsägarens kommun för tillsyn.  
 

Fast avgift  Avgift 

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, 

minireningsverk. Alla tank- och brunnsvolymer.  

713 kr/tömning 

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT*-anläggning 

i samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

Förutsätter att slamfordonet ej behöver flyttas. 

0 kr för tillkommande 

brunn  

Behandlingsavgift Avgift 

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek. 192 kr/m3 

Tilläggstjänster (tillkommande avgifter utöver ovanstående 

avgifter) 

Avgift 

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning. 303 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning under ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00.) Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

3004 kr/tömning 

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 timmar efter 

beställning, all övrig tid utöver ordinarie arbetstid (vardagar 07.00-

16.00) 

4508 kr per tömning 

Tillägg för tidsbestämd tömning som utföres under ordinarie arbetstid 

(vardagar 07.00-16.00)  

3004 kr/tömning 

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-

metersintervall. Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren.  

152 kr/10m m utöver 

25 meter 

  

Avgift då uppdraget inte kunnat utföras Avgift 

Bomkörning, anläggningen ej åtkomlig  379 kr/tillfälle  
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*) BDT = Bad-, disk- och tvättvatten kommer från: diskbänken, diskmaskinen, 

handfat, dusch och badkar samt tvätt och tvättmaskin. Kallas också 

gråvatten. Kunder som inte är kopplade mot kommunalt vatten och avlopp 

har en köksbrunn som ska slamsugas. 

 

 

 

 

Motivering till ändringen 
Slam är liksom övrigt avfall som omfattas av avfallstaxan ett kommunalt avfallsansvar. 
VafabMiljö ansvarar därmed för att detta avfall samlas in och transporteras bort från den 
fastighet där avfallet finns för att slutligen behandlas. Dock finns problem med att 
fastighetsägare väljer annan utförare än VafabMiljö. Genom att anlita annan entreprenör 
hindras VafabMiljö att leva upp till det kommunala avfallsansvaret. Det nuvarande 
taxedokumentet tillhandahåller inte verktygen som VafabMiljö behöver för att kunna arbeta 
för att fler fastighetsägare ska anlita VafabMiljö som utförare.  
 
 
 
 
 
 

*** 
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Förslag revidering av 
taxan 2023
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Hur får vi in höjningen?

• Förslag med viss miljöstyrning
• Generell höjning 3,5 % 

• Latrin och slam höjs med 3,5 %

• Undanta matavfall från höjningen

• Lägga en större ökning på abonnemang osorterat, 8 %

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1825
Datum: 2022-06-14



Förslag på undantag från höjning 
• Fett (ingår i annan översyn)

• Returpapper (Redan beslutad nivå)

• Insamling av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall. (Får en ny nivå 2023, 500 kr till 800 kr)

• Insamling av farligt avfall (Idag 900 kr. Bör inte höjas)

• Dragavstånden (Arbete med att förändra nivåerna pågår i annan process med införande 2024)

• Avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna (Arbete att förändra 
dessa avgifter sker i annan process, mer miljöstyrande/incitament)

• Felsorteringsavgifter – får ingå i en större översyn längre fram (FNI, obligatorisk insamling 
matavfall)

• Tilläggstjänster och avgifter samt manuell hantering (Förutom delar med transporter: t.ex. 
budning). 

• Hämtning av trädgårdsavfall i tillfälligt uppställd container. (Förutom delar med transporter)

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
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Förslagets konsekvenser på avgifter och 
abonnemang (3,5% höjning)

Grundavgift

Kategori 2022 2023 Ökning i kr per år Ökning i kr per månad

Småhus, per bostad 1780 1842 62 5

Småhus sommar, per bostad 1250 1294 44 4

Flerbostadshus, per lght 890 921 31 3

Verksamheter, per anläggning 1390 1439 49 4

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1825
Datum: 2022-06-14



Exempel på: Grundavgift, 190 liters 
restavfall (kärl mellan), 140 liters matavfall 
(kärl litet), 26 ggr per år

2022 = 3 079 kr per år

2023 = 3 179 kr per år

En ökning med 100 kr per år, 
eller 8 kr per månad

Småhus,
standardabonnemang

1780 1842

1099
1137

200
200

2022 2023

Grundavgift 190 L 140L

Heby kommun
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Exempel på: Grundavgift, 190 liters restavfall 
(kärl mellan), 140 liters matavfall (kärl litet), 
11 hämtningar per år

2022 = 2 029 kr per år, 185 kr per hämtning

2023 = 2 096 kr per år, 191 kr per hämtning

En ökning med 67 kr per år 
eller 6 kr per hämtning.

Småhus,
sommar

1250 1294

659
682

120
120

2022 2023

Grundavgift 190 L 140 L
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Exempel på: Grundavgift, 190 liters osorterat 
avfall (kärl mellan), 26 ggr per år

2022 = 6 558 kr per år

2023 = 7002 kr per år

En ökning med 444 kr per år, 
eller 37 kr per månad

Småhus,
osorterat abonnemang (8%)

1 780 1 842

4 778
5 160

2022 2023

Grundavgift 190 L

Heby kommun
Dnr: KS/2022:69
HandlingsId: 2022:1825
Datum: 2022-06-14



Exempel på: Grundavgift, 40 lägenheter, 
3 st 660 liters kärl restavfall, 3 st 140 liters 
matavfall, 52 hämtningar per år

2022 = 56 087 kr per år

2023 = 58 002 kr per år

En ökning med 1915 kr per år, 
eller 160 kr per månad

Flerbostadshus

35 600 36 840

19 287
19 962

1 200
1 200

2022 2023

Grundavgift 190 L 140 L

Heby kommun
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Salas omstarter

1 780 1 842

1 135 1 175

2022 2023

Grundavgift Hämtningsavgift Omstart
Småhus, helår: Grundavgift + hämtningsavgift Omstart (inkl. matavfall, 
restavfall, förpackningar och underhåll av Omstarten)

2022 = 2 915 kr per år

2023 = 3 017 kr per år

En ökning med 102 kr per år, eller 8,50 kr per månad

Småhus, sommar: Grundavgift + hämtningsavgift Omstart (inkl. 
matavfall, restavfall, förpackningar och underhåll av Omstarten)

2022 = 1 930 kr per år

2023 = 1 998 kr per år

En ökning med 68 kr per år, eller 6 kr per månad 1 250 1 294

680 704

2022 2023

Grundavgift Hämtningsavgift Omstart

Heby kommun
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 159 Dnr KS/2020:28 214 

Godkännande av detaljplan DP 394 Horrsta Norra 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslut 

 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 antas. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 godkänns. 
 Granskningsutlåtande 2022-06-29 godkänns. 
 Samrådsredogörelse 2022-05-10 godkänns. 
 Att detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
 

Sammanfattning 
Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 har tagits fram för att möjliggöra 
uppförandet av ett flerbostadshus i den norra delen av planområdet samt lägre 
småhusbebyggelse i den södra delen av planområdet. 

Enligt miljöbalken ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av en plan, program eller 
ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Bifogat som bilaga medföljer den 
undersökning som Mark- och planeringsenheten genomfört där slutsatsen är att detaljplanen 
inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län delade den 
bedömningen i samrådet.  

Mark- och planeringsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan 394 Horrsta 
Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
Plankarta 
Plan- och genomförandekarta 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
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Datum: 2022-08-31



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 

Datum   
2022-06-29                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2020:28  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Mark- och planeringsenheten 
 
Sara Lindberg 
Planarkitekt 
sara.lindberg@heby.se 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Godkännade av detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av 
Horrsta 4:36 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 godkännes 
 Granskningsutlåtande 2022-06-29 godkännes 
 Samrådsredogörelse 2022-05-10 godkännes 
 Att detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas 

medföra en betydande miljöpåverkan 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 Att detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 antages 
 
 
 

Sammanfattning 
Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 har tagits fram för att 
möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i den norra delen av planområdet 
samt lägre småhusbebyggelse i den södra delen av planområdet. 
 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen i Heby kommun beviljade 2020-03-24 (Ks § 51) planuppdrag för 
detaljplan DP 394 Horrsta Norra. Planområdet berör del av fastigheten Horrsta 
4:36 samt en del av Västerlövsta Prästgård 1:13 (inkluderar endast väg 72) i Heby 
tätort. Planområdet är idag detaljplanelagt genom detaljplan DP 310 (antagen 
2008).  
 
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för bostadsbebyggelse på del av 
fastigheten Horrsta 4:36. Området planeras att få en blandad bostadsbebyggelse i 
form av ett flerbostadshus närmast väg 72 och småhusbebyggelse i den södra 
delen av planområdet. Den nya detaljplanen bedöms kunna skapa ca 60 – 80 nya 
lägenheter samt 6 eller fler småhus i form av villor, parhus, radhus eller kedjehus.  
 
Detaljplanen 
Detaljplanen möjliggör inom planområdet:  

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1675
Datum: 2022-06-29



Datum  

 

2022-06-29 
2 (2) 

 Ett flerbostadshus i 3-4 våningar. Flerbostadshuset ska utformas med 
variation i höjd och med indrag längs fasadlivet. Byggnaden kan bli 
uppemot 100 meter lång men med variation i dess byggnadskropp. 
Takvinkeln ska vara mellan 10- 40 grader och den maximala 
byggnadsarean (BYA) är 1500 m2. 

 Småhusbebyggelse i form av friliggande villor, kedjehus, par- eller radhus. 
Sammanbyggda hus får förläggas över fastighetsgräns. Maximal 
byggnadsarea (BYA) sätts till 30 % av fastighetsarean. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är satt till 5 meter.  
 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Planen 
har tagits fram genom standardförfarande och har varit ute på samråd mellan 
2022-02-25 - 2022-03-28 och på granskning mellan 2022-05-13 - 2022-06-07. 
Bifogat till handlingen finns samrådsredogörelse (2022-05-10) och 
granskningsutlåtande (2022-06-29).  
 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken skall en kommun göra en strategisk miljöbedömning av en plan, 
program eller ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. 
Bifogat som bilaga medföljer den undersökning som Mark- och planeringsenheten 
genomfört där slutsatsen är att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län delade den bedömningen i 
samrådet (Ärendenummer 402-1596-2022).  
 
Mark- och planeringsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
detaljplan 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  
 
 
 
FÖR MARK- OCH PLANERINGSENHETEN  
 
Sara Lindberg 
Planarkitekt 
 
Bilagor: 
Plankarta DP 394 (2022-06-29) 
Planbeskrivning (2022-06-29) 
Undersökning av strategisk miljöbedömning (2021-12-09) 
Samrådsredogörelse (2022-05-10) 
Granskningsutlåtande (2022-06-29) 
 
 
Delges: 
Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1675
Datum: 2022-06-29
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Lokalgata

GATA

1

Genomfartsväg (väg 72)VÄG

1

Gång- och cykelvägGC-väg

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

LamellhusB

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike

1

Mark avsedd för dike som leder dagvatten till fördröjninganläggning

dike

2

Mark avsedd för dike som leder dagvatten till fördröjninganläggning

fördröjning

1

Fördröjningsanläggning för dagvatten med en volym av minst 350

kubikmeter ska anläggas

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

52

Markens höjd över angivet nollplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

50 % av byggnaden får ha en byggnadshöjd på maximalt 13,5

meter. Resterande 50% får maximalt ha en byggnadshöjd på 10,5

meter

e

2

Största exploatering är 1500 kvadratmeter byggnadsarea inom

egenskapsområdet

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30%

e

4

Lamellhuset ska vara minst 80 meter sammanbyggd längd

e

5

Största exploatering är 300 kvadratmeter byggnadsarea inom

egenskapsområdet

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnader får anläggas

4

Högsta nockhöjd i meter

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

1

Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns.

Sammanbyggda hus får placeras över fastighetsgräns

p

2

Lamellhusets närmsta fasad i riktning mot genomfartsväg (väg 72)

ska placeras minst 50 meter från vägens södra vägkant

p

3

Långsidan av lamellhuset ska placeras parallellt med

genomfartsväg (väg 72)

Utformning

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Tak ska vara av typen sadel- eller valmat tak. Lägre utstickande

byggnadsdelar får utföras med annan utformning med avseende på

taktyp

f

2

Tak ska vara av typen sadel, pulpet- eller valmat tak. Lägre

utstickande byggnadsdelar får utföras med annan utformning med

avseende på taktyp

f

3

Takbeklädnad ska vara röda/grå takpannor eller icke reflekterande

plåt. Solenergianläggning får anläggas integrerat eller utanpå

takbeklädnad.

f

4

Privat uteplats får endast anläggas mot fasad som riktas mot

lokalgatan

f

5

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska ligga mot

fasad med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå

vid fasad. Balkonger och markliggande uteplatser får endast

placeras mot bullerskyddad fasad där ljudnivån inte överstiger 50

dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (frifältsvärden)

f

6

Lamellhuset ska utformas med indragen fasad, minst 5 meter i

djupled. Indragen kan vara en, eller flera men varje indrag ska vara

som minst 25 meter långt. Detta för att skapa variation av fasadens

uttryck

f

7

Utrymningsväg ska möjliggöras i sydlig riktning bort från

genomfartsväg (väg 72)

15-40

Takvinkeln ska vara mellan 15 och 40 grader

10-40

Takvinkeln ska vara mellan 10 och 40 grader

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

1

Källare får inte finnas

b

2

Dagvatten inom användningsområdet ska ledas till

fördröjningsanläggning

b

3

Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras

b

4

Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag riktas åt söder eller

förläggs på tak

Stängsel och utfart ,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år efter den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt ,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Marklov krävs vid hårdgörning av mark

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Övrigt

Planavgift ska tas ut för B-bostäder

Bakgrundskarta utdrag ur Heby kommuns primärkarta 2022-06-29
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 i plan, RH 2000 i höjd

TECKENFÖRKLARING
Traktgräns
Fastighetsgräns
Bostadshus
Uthus
Övrig byggnad

Väg
Gångbana
Höjdkurva
Staket
Häck
Dike
Elledning

Fastighetsnamn
Beslysningsstolpe

Hov

E

Plankarta: Skala 1:1000 i A3-format

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

                                     Detaljplan för Horrsta Norra

Del av Horrsta 4:36 

Heby Kommun Uppsala Län

Granskningshandling

Upprättad 2022-02-24 Reviderad

Mikael Byström (till samråd)
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Sara Lindberg (efter samråd)
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Antagande
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DP 394

Till planen hör:

Bullerutredning
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Planbeskrivning

Strategisk Miljöbedömning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Riskutredning

Granskningsutlåtande

Geoteknisk utredning

PM Arkeologisk utredning

Sol- och skuggstudie
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 PLANBESKRIVNING 

Handlingar - Plankarta (2022-06-29) 

- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (2022-06-29)  

- Fastighetsförteckning (Metria 2021-11-03) Kontrollerad 2022-05-10) 

- Dagvattenutredning (Sweco 2021-12-06)  

- Geoteknisk utredning (PM + MUR) + bilagor (Ramboll 2021-05-12)  

- Bullerutredning (Sweco, 2021-11-22)  

- Undersökning om Strategisk miljöbedömning för plan (2021-12-09) 

- Uppskattning Trafikalstring (Tekniska enheten 2021-11-23) 

- Sol- skuggstudie + animationer (Tengbom 2021-10-05) 

- Riskutredning  och miljöriskutredning (AFRY 2022-02-14) 

- PM Arkeologi (Stiftelsen Kulturmiljövård 2021-12-09) 

 

Planprocessen En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 
fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning 
fastslår användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, 
gator, parker och friluftsområden.   

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 
exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 
ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 
verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger 
till grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska 
regleras, vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark.  

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen 
innebär för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är 
också ett stöd för att underlätta tolkning av plankartan. 
Genomförandebeskrivningen syftar till att säkerställa ett genomförande av 
detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning 
för fördelning av kostnader mellan berörda parter m.m. efter planens 
antagande.  

Planen handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).  

Processpilen nedan illustrerar var i planprocessen som den aktuella 
detaljplanen befinner sig.  
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PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  

Bakgrund Heby kommun har antagit ett antal effektmål för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. Ett av dessa är:  
 

- Vi ska tillsammans möjliggöra en strategisk planering för attraktiva 
och hållbara samhällen med en växande befolkning och levande 
landsbygd. 
 

Vidare nämns i kommunens översiktsplan i avsnittet Strategier för en 
växande landsbygdskommun att ”plan- och markberedskap finns i de orter 
som anses strategiskt viktiga att utveckla” och ”utöver utbyggnad i 
befintliga planområden söks lämpliga områden för förtätning inom orternas 
befintliga strukturer”.  

Det område som detta planförslag omfattar är del av den visuella entrén till 
Heby tätort när resande kommer via väg 56/72 från Sala/Gävle.  

Heby kommun har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen (Riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2018-2022 med utblick 2030). Enligt dokumentet 
behövs nya bostäder i Heby tätort då detta är en förutsättning för att få 
Heby tätort och hela kommunen att växa. Enligt dokumentet behöver ny 
mark planläggas för småbostadshus i tätorten och dokumentet lyfter även 
för Heby tätort att en fortsatt planläggning av Horrsta backe är det mest 
lämpliga i närtid.     

Planläggning av Horrsta backe etapp II (DP 388) avseende 
småhusbebyggelse pågår parallellt med framtagandet av denna plan. Därför 
ska dessa bägge planer ses i ett sammanhang som innebär en förtätning av 
Heby tätort söder om väg 72 i riktning mot Trekanten som då innebär mer 
sammanhållen bebyggelse mellan Heby Arena, Horrsta Backe och det äldre 
villaområdet Klockarhagen.  

Beslut om planuppdrag togs i Kommunstyrelsen 24 mars 2020 (Ks § 51). 

Syfte Planens syfte är att undersöka möjligheten till ett nytt bostadsområde i form 
av ett flerbostadshus i 3-4 våningar längs med väg 72 samt lägre form av 
småhusbebyggelse söder om detta flerbostadshus.  

Bostäderna är tänkt att placeras i Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 som 
ligger direkt söder om väg 72, norr om det nybyggda villaområdet Horrsta 
Backe, öster om villaområdet Klockarhagen samt väster om Heby Arena.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013 för Heby kommun beskrivs de 
riktlinjer som kommunen har angående markanvändning. Ny bebyggelse av 
bostäder ska i första hand lokaliseras inom befintliga strukturer. 
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I Kommunplan 2013 pekas aktuellt planområde ut som utvecklingsområde 
för byggnation av enbostadshus och inte flerbostadshus. Då enbostadshus 
svårligen kan uppnå acceptabla bullernivåer pga. närheten till väg 72 
förordas i detta planförslag att ett flerbostadshus möjliggörs i områdets 
norra del (genomgående lägenheter med tyst sida) som även kommer 
innebära bättre bullernivåer söder om detsamma. Detta innebär att 
planförslaget möjliggör olika typer av 
bostadsbebyggelse men som inte exakt 
överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Därmed anser kommunen att detaljplanen följer 
översiktsplanens intentioner avseende bostäder 
men inte helt avseende bostadstyp.  
 
Länsstyrelsen Uppsala län anser att planen är i 
linje med översiktsplanens intentioner då 
planområdet är relativt begränsat och 
kommunen avser att bebygga området med ett 
flerbostadshus och friliggande par- eller kedjehus (Ärendebeteckning 402-
1596-2022).   
 

Utredning om 
lokalisering 

Planområdet ligger på jordbruksmark som är av nationellt intresse. Enligt 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser (2 kap. 2 § PBL) gäller att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken). Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 
7 § miljöbalken åkermark och betesmark som ingår i en fastighet som är 
taxerad som jordbruksenhet. Detta förhållande är fallet för aktuellt 
planområde.  
 
Det finns andra områden i Heby som tittats på ifall det skulle vara 
lämpligare att planlägga där. Område 1 skulle vara ett lämpligt område 
(idag utpekat i översiktsplan och planlagd som verksamhetsområde). Det 
stora problemet här är närheten till bullrande verksamhet (Setra Trävaror), 
järnväg samt statlig väg (Stationsvägen).  Positivt är den direkta närheten 
till Heby järnvägsstation. Ett övertagande av Stationsvägen från 
Trafikverket arbetas med för närvarande. Samtidigt pågår ett projekt 
avseende ett anläggande av stickspår in till Setra trävaror. Sammantaget 
finns det ett flertal frågor ifall gällande detaljplanen för 
verksamhetsområdet ska upphävas, samt vad eventuellt stickspår får för 
konsekvenser så är detta område i dagsläget inte lämpligt för att planeras 
för bostadsbebyggelse. Även detta område används för jordbruksändamål 
idag.  
 
Område 2 har tidigare undersökts avseende lämpligheten för 
verksamhetsområde. Den geotekniska undersökningen påvisade att marken 
inte är lämplig för bebyggelse av något slag.  
 
Område 3 och 4 är delvis utpekade i Översiktsplanen. Problemen med 
dessa områden är att de angränsar tidigare industriverksamhet (bla. 
lertäkter) med möjliga föroreningar som måste avfärdas genom 
markundersökningar. Då kommunen har ett pågående planarbete som 
klassats som MIFO 1 (DP 359 Kronan) så är dessa områden inte aktuella i 
dagsläget pga. tidsaspekten och kostnader för utredningar. Dessutom kan 
de el-ledningar som korsar området behöva nedläggas eller flyttas som då 
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skulle innebära stora kostnader för ett enskilt bostadsprojekt. Det finns 
förutom detta risk- och bullerproblematik från järnvägen, strandskydd samt 
översvämningsrisker.    
 
Noterbart är att dessa områden (och i övrigt kring Heby tätort) till allra 
största delen består av jordbruksmark. I sydväst finns skogsområden som  
utgör ett populärt område (Ved-Kalles) för friluftsliv med motionsslinga, 
grillplats mm. samt centralt genom Heby går Enköpingsåsen som är den 
primära vattentäkten för Heby som då pga. verksamhetsområdets 
bestämmelser innebär speciella utmaningar avseende större exploateringar.  
 

 
Ortofoto över Heby tätort med område 1-4 samt planområdet. 
 
Avgörande för lokaliseringen och bedömningen att området är bäst för att 
planlägga är dels närheten till befintliga nya bostadsområdet Horrsta Backe, 
samt närhet till sport och fritidsaktiviteter (Heby Arena). Det finns även 
goda möjligheter att cykla till/från området och järnvägsstationen ligger 
inom 5 minuters gångavstånd och samma gäller centrala Heby med affärer 
och arbetsplatser. Sekundärt skäl för ett flerbostadshus på platsen är att 
förbättra, dämpa trafikbullret från väg 72 för den bebyggelse som ligger 
längre söderut.  
 
Negativa aspekter är dels att fasadåtgärder krävs för flerbostadshuset samt 
att siktlinjer mot t.ex. Heby Arena och Västerlövsta Kyrka blir sämre eller 
försvinner för de befintliga villor som ligger närmast Idrottsvägen i 
Klockarhagens bostadsområde. Idrottsvägen kommer efter exploateringen 
till största del omvandlas till en lokalgata med bostäder på bägge sidor. 
Flerbostadshusets placering och avstånd från befintlig bebyggelse anpassas 
i planen så att väsentlig olägenhet inte uppstår för befintlig bebyggelse 
avseende exempelvis skuggning eller insyn.  
 
En annan aspekt avseende att planlägga för bostäder trots att det är 
jordbruksmark av nationellt intresse är att det idag är planlagt för annan 
användning (Y-idrott, se nedan). Enligt en nyligen fastslagen dom i MÖD (P 
6258-20) så är lämpligheten av en specifik lokalisering redan utredd i det 
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tidigare utförda planarbetet då jordbruksmarken planlades för en annan 
användning. En lämplighetsprövning enligt 3 kap. 4§ miljöbalken är därmed 
redan utförd. Det finns därför inga hinder avseende Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser att ändra aktuell planerad markanvändning till 
den tänkta användningen bostadsändamål trots att marken fortfarande 
används för jordbruksändamål (arrende). Detta då markanvändningen 
ändras från Y-idrott till B- bostäder.   
 

Detaljplaner Gällande detaljplan, DP 310, som fastställdes 2008 omfattar ett större 
område med bostäder i den södra delen av området. Idrotts- och 
naturändamål ska lokaliseras vid sim- och sporthallen, i området Horrsta 
Norra, samt i söder. Genomförandetiden för planen har gått ut. I senare 
planläggning har olika delar ändrats eller kommit att ingå i nya 
planområden. Den aktuella planen ersätter den gamla och anpassar 
bestämmelserna samt planområdesgränsen utifrån dagens förhållanden och 
faktiska användning. 

 
Detaljplaner – 1: Gällande DP 310, 2: Tillägg (ändring) DPä 325, 3: Pågående planarbete DP 
388 ”Horrsta Backe II” samt aktuellt planområde som markerat i rött.  

DP 310 ”Horrsta Backe”, genomförandetiden är utgången. 

Syftet med planen var att möjliggöra markanvändning av typen bostäder i 
den södra delen av planområdet. Idrotts- och naturändamål ska rymmas 
kring sim- och sporthallen samt mark för handel, industri och samlingslokal. 

Området som aktuell detaljplan påverkar var i DP 310 planlagd som Y- 
idrottsområde som enligt Boverket är idrotts- och sportanläggningar av alla 
slag med tillhörande byggnader. Heby Arena och Hockeyrinken är del av 
detta område medan det aktuella området förblivit oexploaterat. 
Användningen Y fanns fram till 2012 och har efter detta år ersatts av andra 
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användningsbestämmelser. DP 310 hade även en byggrätt på maximalt 500 
m2 BYA.  

Verksamhetsområdet på norra sidan av väg 72 kvarstår som en del av DP 
310 genom att en remsa planlagd mark i östra delen inte ersätts av aktuellt 
planförslag.  

 
Utdrag ur DP 310 

DPä 325 ”Ändring av Detaljplan Horrsta Backe”, genomförandetiden är 
utgången: 

Syftet med detaljplanen var att förenkla och reducera kostnader för 
genomförandet av bostadsbebyggelsen genom att ändra lokalgatans 
dragning och undvika geografiska hinder som fanns i ursprunglig plan. Idag 
är de flesta tomter bebyggda och de sista tomterna är precis sålda. 

Det ska i sammanhanget nämnas att ett ytterligare planarbete pågår söder 
om Horrsta Backe (DP 388 Horrsta Backe II) där syftet är att möjliggöra för 
ytterligare tomter för villabebyggelse.  

Undersökning 
strategisk 
miljöbedömning för 
plan 

Planuppdraget beslutades 2020-03-24 (Ks § 51) och en undersökning 
avseende Strategisk miljöbedömning för plan har genomförts. 
 
Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) ska en kommun göra en strategisk 
miljöbedömning av plan, program eller ändring om dess genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska därmed 
undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). Därefter ska 
kommunen i ett särskilt beslut avgöra planens, programmets eller 
ändringens miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB). 
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Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) 
som innehåller bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Heby kommun har genomfört en undersökning om detaljplanen medför en 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit fram till att denna 
planändring inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunstyrelsen tar beslut i frågan senast vid planens antagande och 
undersökningen görs samtidigt tillgänglig för allmänheten (6 kap. 7 § MB 
samt 5 kap. 11a § PBL). 
 
Länsstyrelsen Uppsala län instämmer i kommunens bedömning att 
detaljplanen inte kan medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 
6 kap. 3 § MB (Ärendenummer 402-1596-2022). 

Bostadspolitiskt 
program för Heby 
kommun 

I Heby kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2022 med utblick 
2030 så beskrivs att invånarna i Heby kommun ökar. Riktlinjerna som 
kommunen tagit fram påtalar att det behövs nya bostäder i tätorten. Det 
behövs bostäder för att få Heby tätort samt hela kommunen att växa. I och 
med den ständigt förbättrande väginfrastrukturen krävs det även en 
utveckling inom bostadssituationen i Heby kommun. Enligt planen behövs 
planläggning för flerbostadshus och småhus i tätorten. 

Riktlinjen för flerbostadshus är att tillskott av flerbostadshus bör 
lokaliseras i strategiskt goda lägen med närhet till befintlig infrastruktur 
och kommunal service.  

Befolkningsutvecklingen inom Heby tätort visar på en ökande inflyttning 
(liksom för övriga tätorter inom kommunen). Statistik inhämtas varje år 
från SCB som visar att från 2017 har invånarna i Heby ökat med 118 
personer (2823 personer i december 2020). Denna plan avser därför 
bemöta behovet (idag och nära framtid) både avseende lägenheter men 
också för att tillgodose del av behovet avseende lägre bebyggelse som 
friliggande villor, parhus eller kedjehus. 

Riksintressen Inom planområdet finns ett riksintresse i den norra delen som utgörs av väg 
72. Vägen är riksintresse för kommunikation (Väg 72 Uppsala-Heby). Enligt 
Trafikverkets samrådsversion avseende förändringar av riksintressen 
(2021-02-10, TrV 2020/131663) föreslås detta riksintresse tas bort.  
Utanför planområdet, ett antal hundra meter längre norrut finns Dalabanan 
(och Heby station) som även det är utsett som riksintresse för 
kommunikation. Planering för ett mötesspår vid Heby station (Projekt 
mötesspår Heby) pågår för närvarande av Trafikverket.   

 
PLANDATA 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

11 (42) 

 

Geografiskt läge Planområdet berör Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 och del av 
Västerlövsta Prästgård 1:13 och ligger i sydvästra delen av Heby tätort.  

 
Orienteringskarta över detaljplaneområdets läge i Heby tätort, planområdet Horrsta Norra 
markerat med rött på kartan. 

Areal Planområdets areal är ca 32 000 m² varav kvartersmark utgörs av ca 24000 
m2. 

Markägoförhållanden Planen berör fastighet Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 som ägs av Heby 
kommun. I den nordvästra delen finns ett markområde som utgör del av en 
äldre samfällighet för väg, Västerlövsta Prästgård S:1 där Västerlövsta 
församling och Svenska kyrkan har del. Samfälligheten påverkas inte av 
kvartersmark utan kommer inom planområdet att planläggas som allmän 
platsmark Natur. Kommunen har rätt att lösa in mark som planläggs som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (enligt 6 kap. 13 § PBL). 
Kommunen är skyldig, på fastighetsägarens begäran, att lösa in mark som 
planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (14 kap. 14 § 
PBL).  

Den norra delen av planområdet utgörs av väg 72 som är del av Västerlövsta 
Prästgård 1:13 och ägs av Heby kommun. Genomfartsvägen, väg 72, 
inkluderas i planförslaget eftersom flera bestämmelser är kopplade till 
denna väg. Anslutningsvägar får inte anläggas på allmän platsmark därav 
regleras inte utfartsförbud riktad mot väg 72.  

Marken är planlagd sedan 2007 för idrottsändamål (Y) som även innefattar 
en byggrätt på 500 m2.  
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Liten bit av samfällighet för väg. 

Västerlövsta Prästgård S:1. 

 

 

 

 

 

Samfälligheten härstammar 
troligen från tidigt 1900-tal då den 
utgjorde vägen mellan Backbo, 
Nybygget till Heby (Västerlövsta). 
Samfälligheten är idag uppstyckad i 
mindre bitar och är inte i bruk. 
(Källa: Häradskartan 1905-11). 

 

 

 

 

 

Allmän områdes-
beskrivning samt 
landskaps/stadsbild 

Heby tätort har 2844 invånare (2021) och har utvecklats som ort sedan 
järnvägen byggdes på 1870-talet mellan Uppsala och Krylbo. I början på 
1900-talet gick även tåget sträckan Enköping-Heby-Runhällen, men den 
sträckan lades ned under 1960-talet.  

Heby tätorts stads- och landskapsbild utmärks av en siloanläggning samt 
Västerlövsta kyrka belägen på en åsrygg. Bebyggelsen i Heby är i allmänhet 
låg med ett öppet landskap. 

Söder och väster om planområdet ligger villaområden, till öster ligger Heby 
Arena med badhus, isrink och fotbollsplan. Väg 72 ligger direkt norr om 
planområdet. 

Topografin i området sluttar generellt nedåt från väst till öst och höjderna 
ligger mellan ca +55 - +50 möh (RH2000). 
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Ortofoto över området. Väster om Idrottsvägen ett äldre bostadsområde 
Klockarängen med villor upp mot vattentornet. I öster Heby Arena inklusive 
Hockeyrink samt Sjömossen längs med Littersbovägen. I mitten av bilden 
finns det nya villområdet Horrsta Backe (Dpä 325). Pilar visar ungefär var 
foton nedan tagits.  

 

Bild 1: Foto taget från väster (från Idrottsvägen mot planområdets sydvästra 
hörn). Västerlövsta kyrka kan ses  i bakgrunden. Hockeyrink och Heby Arena 
syns till höger i bild.  

Bild 1 

och 4 

Bild 2 

och 3 
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Bild 2: Foto från GC-vägen åt nordväst (i höjd med Heby Arena). Villor i 
Klockarhagen närmast Idrottsvägen syns i bakgrunden. Hockeyrinken 
skymtas till höger i bild. 

Foto

 

Bild 3: Område med villor i Horrsta Backe etapp I, söder om planområdet. 
Foto taget från GC-vägen åt sydväst. 
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Bild 4: Foto från GC-vägen åt nordöst. Heby Arena med tillhörande 
hockeyrink, öster om planområdet 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur och friytor  

Mark och vegetation 
och biotopskydd 

Marken är idag brukad mark som utarrenderats. Marken har brukats för 
slåtter sedan många år men nu är arrendeavtalet omvandlat till ett 
skötselavtal som efter 2022-03-01 förlängs med ett år i taget. Området är 
förhållandevis flackt men lutar svagt mot sydöst. I norr ligger väg 72.  
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Ortofoto med identifierade åkerbrunnar i norr och bevaransvärda träd i söder. 

Jordarterna inom planområdet består av postglacial lera-silt samt glacial 
lera på en mindre yta i sydvästra delen. I södra delen längs GC-vägen finns 
mindre trädvegetation, främst björkar och i öster närmare hockeyrinken 
finns lägre buskvegetation. 

Inom planområdet, i dess norra del (se bild ovan) finns även två 
åkerbrunnar. Kommunens ekologer har bedömt att inga naturvärden finns 
omkring åkerbrunnarna. 

Björkarna som växer längs GC-vägen i den södra delen av planområdet (se 
bild ovan) är inte bedömda som biotopskyddad allé av kommunens 
ekologer. Det finns ett värde i uppväxta träd inom områden som är 
trädfattiga och kala. Värden ligger främst i den biologiska mångfalden men 
träd generar flera värden såsom skugga, vindbrytande effekt, visuell 
bullerskärm och fungerar som temperaturreglerare vid värmebölja. Träden 
ligger inom allmän platsmark Natur och ska i möjligaste mån bevaras.  
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Geologi och 
markförhållanden 

 
Jordarter i planområdet (Källa SGU). 

Jordarten i området är lera-silt och glacial lera något som är vanligt 
förekommande inom Heby tätort.   

De geotekniska förhållandena utgörs överst av torrskorpelera med en 
mäktighet på ca 1,6–2,8 meter. Torrskorpan underlagras av ett lager av 
lerjord som är ca 5,5–9 meter mäktigt. Leran i sin tur underlagras av ett 
lager av friktionsjord som är ca 3,5–15 meter mäktigt. 
 
Grundvattnets flödesriktning bedöms vara från söder mot norr. Ingen 
grundvattenyta kunde påvisas vid den geotekniska undersökningen. 
 

Radon Nybyggnation inom planområdet ska tillämpa radonsäkert byggande så 
halterna av markradon inte överstiger 200 Bq/m3. Enligt SGUs (Sveriges 
Geologiska Undersökning) webkarta bedöms gammastrålningen (uranhalt 
eU) i området vara mellan 43-56 Bq/kg vilket motsvarar 3,5-4,5 ppm. 

 
Gammastrålning inom planområdet. Källa: SGU. 
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Den geotekniska utredningen gav som resultat att de radonundersökningar 
som utfördes inom området visade på att jorden var så pass tät att ingen luft 
gick att suga. Detta tolkas som att marken är naturligt radonsäker. 

Förorenad mark Inga kända verksamheter eller föroreningar är kända inom planområdet. 
Det har sedan åtminstone 50-talet varit brukad jordbruksmark. Skulle en 
förorening upptäckas vid exploatering (doft- synintryck) ska 
tillsynsmyndighet kontaktas (Sala-Hebys Miljöenhet).  

  
Ekonomisk karta 1950-tal. Cirkeln visar ungefärlig position av planområdet. 

Vatten och luft 
(MKN) 

MKN Grundvatten: 

Planområdet ligger inom tillrinningsområde till grundvattenförekomsten 
Enköpingsåsen Heby-Härnevi, SE663485-156515. Jordlagret bedöms ge ett 
tillräckligt skydd för att förhindra att grundvattenförekomsten påverkas 
negativt. Följande försiktighetsåtgärder bör beaktas för att minimera risken 
för negativ påverkan av grundvattnet.  
 
Ledningsschakt som korsar dagvattenlösningar ska undvikas för att minska 
risken att föroreningar följer med ledningarna och vidare infiltreras till 
grundvattnet via dagvattenlösningarna. Eventuella ledningsschakt som 
korsar området vid Heby Arena ska beaktas eftersom det skyddande 
lerlagret är svagare där. Att riskerna minimeras ska beaktas vid 
projektering av dagvattenanläggningar och VA-ledningar. Vid eventuellt 
byggande av garage ska avlopp undvikas. För mindre garage förordas att 
vatten/olje-rännor anläggs där oljan samlas upp och lämnas till återbruk 
som farligt avfall. För större garage ska Sala-Hebys miljöenhet kontaktas för 
att diskutera eventuellt behov av att anlägga oljeavskiljare.  
 
I de fall pålning krävs inom planområdet ska stålpålar fyllas med betong för 
att säkerställa att inga föroreningar kan nå grundvattnet. Kompletterande 
geoteknisk undersökning bör utföras för att säkerställa grundvattennivån 
vid pålning.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att jordlagret ger ett tillräckligt skydd för 
att inte grundvattenförekomsten riskeras att påverkas negativt förutsatt att 
avrinning av ytvatten inte sker mot Heby Arena. Heby Arena ligger inom ett 
sårbart område för grundvatten eftersom det skyddande lerlagret är 
tunnare där än för övriga områden. Avrinning av dagvatten kommer inte 
beröra området omkring Heby Arena utan kommer efter fördröjning inom 
planområdet därefter att ledas åt sydöst till Sjömossen.  
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Riskutredningen anger att tiden under byggskedet innebär en risk för 
läckage från fordon och maskiner, samt risk vid hantering av bränslen, oljor 
och andra kemikalier att läcka till omgivande mark och vatten. Förutsatt att 
saneringsinsatser startas i tid bör ett mindre läckage hinna åtgärdas innan 
det når grundvattnet. Ansvarig entreprenör ska ha tillgång till den 
saneringsutrustning som krävs för att hantera ett utsläpp. Uppställning av 
tankar, arbetsfordon och förvaring inkl. hantering av större mängd 
miljöskadliga produkter ska ske på en väl avsedd plats där konsekvenser av 
eventuella utsläpp kan begränsas.  
 
Riskutredningen bedömer avseende risk för utsläpp av farligt gods från väg 
72 och påverkan på grundvattentäkt att det inte föreligger ett behov av 
riskreducerande åtgärder. Detta till följd av en mycket låg sannolikhet och 
den låga sårbarhetsklassningen. Oljeavskiljare rekommenderas och diken 
mot väg 72 som kan hålla kvar ett eventuellt utsläpp.  
 
Förutsatt att ovan nämnda försiktighetsåtgärder efterföljs kommer inte 
exploateringen att påverka grundvattenförekomsten negativt.  
 
MKN Vatten: 

En dagvattenutredning har tagits fram för att översiktligt utreda för hur 
dagvattensituationen förändras i samband med planerad exploatering och 
redovisa nödvändig dagvattenhantering samt hur miljökvalitetsnormen för 
vatten till recipient kan hållas. Utredningen utgår från Heby kommuns 
framtagna riktlinjer för dagvatten som påtalar fyra allmänna riktlinjer: 
 

 Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt: 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på fastighetsmark ska 
i första hand prioriteras. 

 Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet: Dagvatten ska 
avledas ytligt. Dagvattenlösningarna ska i första hand göras synliga 
och estetiskt tilltalande samt integreras i parker och 
rekreationsområden som mångfunktionella ytor. Lågstråk ska 
bevaras obebyggda. Grönytor ska ligga lägre än byggnader och 
vägar så att dagvattnet kan avrinna på ytan vid extrema 
nederbördstillfällen.  

 Dagvatten ska omhändertas så att det inte orsakar problem i andra 
områden.  

 Dagvatten får inte medföra att recipientens status försämras eller 
att gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås.  

 
Enligt utredningen finns det idag inga nationellt fastställda gränsvärden för 
föroreningshalter i dagvatten. Bedömningarna av dagvattenkvalitét och 
dagvattenutsläppens påverkan på recipienter görs från fall till fall utifrån 
referensvärden och bedömningar av recipientens känslighet. Utredningen 
har använt Riktvärdesgruppen som referens. 2009 tog de fram riktvärden 
som kan indikera om rening av dagvatten är nödvändigt samt att rening 
förutsätts göras med bästa möjliga teknik, till en rimlig kostnad och 
målsättning att föreslagna riktvärden inte överskrids.  
Riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på hur utsläppspunkten för 
dagvattnet förhåller sig till den recipient som dagvattnet leds till exempelvis 
direktutsläpp till recipient, utsläpp till delavrinningsområde uppströms 
recipient osv. Riktvärdena skiljer sig också mellan stora och små 
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sjöar/vattendrag. I dagvattenutredningen har nivå 1M använts, vilket 
motsvarar direktutsläpp till vattendrag. 
 

 
Tabell med föreslagna riktvärden enligt nivå 1M (Källa: Sweco). 
 

Det bör nämnas att dagvattnet från planområdet inte släpps ut direkt till 
recipienten utan leds dit via ett öppet dikessystem som först utmynnar i 
Sjömossen som i sin tur har sin avrinning till ett dike som slutligen leder 
vattnet till recipienten Örsundaån. En tillkommande rening sker därmed 
och riktlinjerna som utgås ifrån i utredningen är därmed högt ställda.  
 
Weserdomen 
Weserdomen som avkunnades 2015 innebar ett strängare förhållningssätt 
avseende hur en försämring av vattenkvalitet ska tolkas i ramdirektivet för 
vatten. Domen innebär kort att en verksamhet eller en åtgärd inte får 
tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en 
ytvattenförekomst status. 
 
Ramdirektivet har implementerats i svensk miljölagstiftning i form av MKN 
(Miljökvalitetsnormer). Då kommunen ansvarar för att MKN följs så blir 
miljökvalitetsnormerna hos recipienten styrande och dagvattenhanteringen 
ska säkerställa att fastställda normer kan uppnås även efter genomförande 
av planen.  
 
Recipient 
Mottagande recipient för planområdet bedöms vara Örsundaån (VISS 
EU_CD: SE663969-156189). Enligt den senaste klassificeringen av 
vattendraget har Örsundaån ”Måttlig ekologisk status och Uppnår ej god 
kemisk status”. Det ska påpekas att arbetet med förvaltningscykel 3 är 
pågående så Örsundån har därmed klassningar från både från 
förvaltningscykel 2 och 3.  
 
Enligt den senaste klassificeringen har Örsundaån därmed Måttlig ekologisk 
status och Uppnår ej god kemisk status. Dessa klassificeringar är gjorda i den 
nya förvaltningscykel 3 (2017-2021).  
 
De senaste MKN är från förvaltningscykel 2 (2010 – 2016) och säger att 
Örsundaån ska uppnå God ekologisk status år 2027. Örsundaån ska utöver 
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dess ekologiska MKN även uppnå god kemisk ytvattenstatus. Det finns dock 
ingen tidpunkt fastställd för när god kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts.  
 
Undantag har gjorts för bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar då samtliga vattenförekomster i Sverige bedöms 
överskrida dessa värden. I dagsläget bedöms det inte finnas tekniska 
möjligheter att åtgärda detta. Miljöproblem i recipienten är miljögifter, 
övergödning samt morfologiska förändringar och kontinuitet. De nuvarande 
halterna av PBDE, kvicksilver och kvicksilverföreningar får dock inte öka 
(VISS, 2021).  
 

 
Avrinningsvägar för ytligt avrinnande vatten inom och runt DP 394 samt vattnets väg till 
recipienten Örsundaån. Analys gjord i SCALGO Live (källa: Sweco). 

 
Orsaken till Örsundaåns måttliga ekologiska status beror på en 
sammanvägning av flera kvalitetsfaktorer. Det ska noteras att den 
ekologiska statusen samt samtliga ingående parametrar är klassade enligt 
förvaltningscykel 3. Näringsämnen (halt av totalfosfor) och kiselalger är 
klassificerad till måttlig status till följd av höga närsaltshalter. Det särskilt 
förorenande ämnet ammoniak är påträffat i halter över gränsvärde i 
recipienten och bedöms kunna härröra från bland annat reningsverk, 
läckande gödsellagring och enskilda avlopp. För de hydromorfologiska 
parametrarna har ”konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i 
vattendrag” klassats som dålig medan ”vattendragets närområde” klassats 
som otillfredsställande.  
 
Den kemiska statusen är klassad enligt den nya förvaltningscykel 3 och som 
tidigare nämnts uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status. Denna 
klassning baseras på den nationella bedömning som anger att alla 
ytvattenförekomster som klassats har överskridande halter av 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE). Kemisk status utan 
överallt överskridande ämnen har inte klassats. Det bedöms finnas problem 
med miljögifter då kvicksilverhalten i fisk anses överskrida gränsvärdet. 
 
Beräkningar och resultat 
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Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats och bedömts för området före- 
och efter exploatering. Hastigheten på en rinnsträcka på 250 meter ökar 
från 42 minuter före exploatering till 10 minuter efter.  
  
Flödesberäkningarna visar därmed att dagvattenavrinningen kommer öka 
efter exploatering av området.  
 

 
Återkomsttid för regn och kopplade flöden från området efter exploatering. (Källa: Sweco). 

 
Det dimensionerade flödet ökar till följd av ökad hårdgöringsgrad (beräknat 
med klimatfaktor 1,25 i enlighet med P110). Flödet ökar från 25 l/s före 
exploatering till 390 l/s efter exploatering med klimatfaktor 1,25. Enligt 
Heby kommuns riktlinjer ska dagvattnet fördröjas så att utflödet från 
området efter exploatering inte är högre än beräknat utflöde före 
exploatering.  
 
Föroreningsberäkningar 
 
I följande tabeller redovisas beräknade halter och mängder av de 
föroreningar som vanligen förekommer i dagvatten (StormTac). I den första 
tabellen visas halterna utan dagvattenhantering samt riktvärden för 
aktuella föroreningar (Riktvärdesgruppen 2009). Schablonvärden för 
gräsyta har använts för den befintliga marken och för exploaterad mark har 
tre olika ytor använts: tak, gräsyta och parkering.  
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Tabell som visar föroreningshalter före/efter exploatering utan rening. (Källa: Sweco). 

 
Tabellen visar beräknade föroreningshalter före och efter exploatering utan 
rening.  Föroreningarna före exploatering underskrider riktvärdena. Efter 
exploatering överstiger halterna riktvärdena för bly, koppar, kadmium och 
suspenderad substans. 
 
För ämnet PBDE, vilket är ett bromerat flamskyddsmedel som tillsätts i 
brandfarliga material som plast och textilier så är ämnet inte lösligt i vatten 
utan sprids via partiklar och dess spridningsväg är främst via atmosfärisk 
deposition. Hur PDBE sprids vidare via dagvattnet beror på områdets 
hårdgörningsgrad mer än själva verksamheten.  
 
Två huvudsakliga anläggningar för rening har undersökts och beräknats, 
växtbäddar och torrdamm. Dagvattenlösningar redovisas nedan i avsnittet 
Skyfall och dagvattenhantering. Uppskattad reningseffekt för dessa två 
anläggningar är enligt nedan: 
 

  
Reningseffekt av växtbädd samt Torrdamm (Källa:Sweco). 

 
Avseende föroreningsmängder som leds ut från planområdet har även 
beräknats på före och efter exploatering samt avseende de två huvudsakliga 
alternativen - vatten renas och fördröjs i växtbädd samt - vatten renas och 
fördröjs i torrdamm. Utan rening så ökar föroreningsmängden efter 
exploatering ut från området. Detta beror på den ökande hårdgörnings-
graden och förändrade markanvändningen. 
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Beräknade föroreningshalter före och efter exploatering samt efter exploatering med rening 
(Källa: Sweco).  

 
Samtliga halter underskrider riktvärdena efter rening i växtbäddar och 
torrdamm jämfört med före exploatering. Föroreningsberäkningarna har 
inte tagit hänsyn till den rening som sker i diken, planerad våtmark (t.ex. 
Sjömossen som är en dagvattenanläggning) samt andra renande 
anläggningar utanför planområdet. Då diken, Sjömossen och ytterligare dike 
finns mellan planområde och recipienten Örsundaån kommer mer rening 
att bli fallet.  
 

  
Uppskattad reningseffekt för dike och våtmark. (Källa: Sweco). 

 
Slutsats: 
 
Det bedöms att föroreningsmängder även för PBDE och kvicksilver kommer 
att minska till en tillräcklig nivå som före exploatering efter rening i 
dikessystemet och våtmarken. Hänsyn tas inte till denna reduktion då 
anläggningarna är belägna utanför planområdet.  
 
Förslagna dagvattenåtgärder inom planområdet är utformade enligt praxis 
och ger en hög reningseffekt. Dagvattnet uppfyller efter rening Heby 
kommuns riktlinjer för föroreningshalter.  
 
Då befintliga diken samt ett nytt dike, samt fördröjning och rening 
förslagsvis genom avtal om anläggande av växtbäddar inom kvartersmark 
samt att även en torrdamm inkluderas inom detta planförslag så bedöms att 
påverkan på vattenkvalitén i recipienten som försumbar efter att 
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exploateringen genomförts. Hur dagvatten ska tas om hand inom 
kvartersmarken regleras i avtal, se mer under avsnitt för genomförande.  
 
MKN luft: 

En objektiv skattning av luftkvaliteten inom Heby kommun utfördes under 
våren 2018 (Dnr 2018/34). Sammanfattningsvis är förutsättningarna för 
god 
luftkvalitet i Heby kommun goda. Några större vägar passerar genom 
kommunens orter, och det finns några belastade gaturum, men bebyggelsen 
är låg med få partier med instängande byggnadskorridorer. 
 
Skattningen visar inte på några akuta åtgärdsbehov. 

Lek och rekreation Den viktigaste kvaliteten för barn ur samhällsplaneringsperspektiv är 
tillgänglighet till platser för lek, skola och aktiviteter. Att dessa platser kan 
nås på ett säkert sätt är därför av stor vikt.  

Det finns ingen lekplats i planområdets direkta närhet och naturliga 
lekmiljöer (skogsområdet väster om planområdet) ligger drygt 300 meter 
bort.  

I Heby kommuns riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga 
lekmiljöer (HebyFS 2019:30) bör en lekplats anläggas ifall naturliga 
lekmiljöer inte finns inom 300 meter. Sjömossen ligger inom detta avstånd 
men kan inte ses som en lekmiljö då området inte är lämpligt (stående 
vatten, sankt).  

Däremot planeras för området att utveckla lekvärden någonstans mellan 
Sjömossvägen och Sjömossen, möjligen i norra delen nära befintlig GC-väg. 
Inom planområdet kan barn ta sig dit via nyanlagda GC-vägar. Ifall det 
kommer bli en traditionell lekplats (med lekutrustning) eller en plats med 
utvecklad naturlig lekmiljö är inte bestämt i dagsläget utan kommer 
bestämmas i den parkplan som är under framtagande. I övrigt finns stora 
aktivitetsmöjligheter för barn i olika åldrar för sport och lek i och med 
närheten till Heby Arena. Längre västerut finns naturliga lekmiljöer i 
skogsmark som används både för rekreation och friluftsliv (här finns bland 
annat motionsspår och grillplats (Ved-Kalles)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänkbar plats för utveckling av lekvärden eventuellt lekplats. 
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Kulturmiljö och 
arkeologi 

Vid uppstart av planarbetet togs kontakt med Länsstyrelsen avseende ett 
tidigt samråd avseende eventuellt behov av arkeologisk undersökning i 
området. Länsstyrelsen i Uppsala län tog beslut 2021-09-20 om att en 
arkeologisk utredning ska utföras (431-5161-2021). Uppdraget tilldelades 
Stiftelsen Kulturmiljövård. 
 
Då utredningsområdet ligger på lermark var förväntat resultat 
boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar men också fynd av 
kvarts, flinta och/eller keramik.  Undersökningen genomfördes under 
hösten 2021 genom att provschakt grävdes på möjliga boplatslägen inom 
planområdet. 
 
I PM som inkom till kommunen efter området undersökts så konstaterades 
att inga fynd eller anläggningar hittades av antikvariskt intresse.  
 
Ifall anläggningar skulle upptäckas vid markåtgärder inom planområdet ska 
Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen Uppsala län kontaktas. 
 

 
BEBYGGELSE 

Befintlig bebyggelse I dagsläget finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. 

Ny bebyggelse Den nya bebyggelsen på planområdet kommer innefatta bostäder i form av 
ett flerfamiljshus samt lägre småhusbebyggelse i form av villor, parhus eller 
kedjehus.  

Flerfamiljshus (lamellhus) 

Flerfamiljshuset ska placeras som närmast med långsidan 50 meter från väg 
72. Mellan byggnad och väg 72 kan med fördel en parkering anläggas (se 
nedan avsnitt parkering).   

Flerfamiljshuset ska pga. dess storlek (ca 80-100 meter total längd) inte bli 
en enda stor långsträckt volym med samma antal våningar utan skall vara 
en byggnad som har varierat antal våningar, taktyp, färgsättning samt 
indragna delar av fasadliv. En hög arkitektonisk kvalité eftersträvas då 
byggnaden får en stor visuell påverkan vid västra infarten till Heby tätort. 
Viktigt är att byggnaden är sammanhållen, dvs. byggnaden kan utgöras av 
flera olika byggnadskroppar fast dessa ska vara ihopbyggda så att den 
bullerdämpande funktionen bibehålls.  

Byggnadshöjden är satt till maximalt 13,5 meter (4-våningar) men avseende 
minst 50 % av byggnadens längd så begränsas byggnadshöjden till 10,5 
meter (3 våningar). Detta för att en variation av höjden ska uppnås.  För att 
minimera nödvändigheten för schaktning/fyllning förordas en 
sutteränglösning (upphöjd grund) så att markens lutning (ca mellan +56 
(västra delen) - +52 (östra delen) blir plan. Sutteräng innehållande 
källarvåning är inte tillåten. 

Det är av vikt att den västra delen av planområdet också blir den del som får 
den största påförda lasten. Detta för att de geologiska förhållandena är 
bättre i den västra delen både gällande sättningsrisk och nödvändigt 
påldjup. En kompletterande geoteknisk utredning avseende påförd last 
måste genomföras vid projektering och bygglov. Mer information om vad 
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som ska inkluderas i framtida geoteknisk utredning finns under avsnittet 
geoteknik.  

Då det endast är byggnadshöjden som regleras så rekommenderas att de 
högsta delarna av byggnaden placeras västerut och de lägre österut. Detta 
förhållande regleras inte specifikt utan incitamentet att detta görs är av 
ekonomiska skäl. Ifall motsatt förhållande trots detta skulle önskas 
förhindrar planen inte detta.   

Takvinkeln ska vara mellan 10-40 grader. Vindsvåning ska inte tillåtas utan 
bör förslagsvis istället användas för boendes förråd samt för 
teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla). Den 
maximala byggnadsarean (BYA) för flerbostadshuset är 1500 m2 som även 
ska inkludera markliggande uteplatser och eventuella 
komplementbyggnader inom egenskapsområdet. Tillåten byggnadsarea 
tillåter också att andra lösningar genomförs, t.ex. att en eller flera 
byggnadskroppar anläggs i vinkel som kan ge ett bättre bullerförhållande då 
lamellhuset då skulle bilda en bullerskyddad öppen innergård på den södra 
sidan.  

Bruttoarean (BTA) uppskattas kunna bli åtminstone ca 4500-5000 m2 som 
även ska inkludera inglasade uppvärmda balkonger, markliggande 
uteplatser, förråd, tvättstuga, miljöhus etc.  

En mindre byggrätt för komplementbyggnader kommer även möjliggöras 
på korsmark (300 m2 BYA). Detta kan t.ex. innefatta garage, miljöstuga, 
tvättstuga eller förråd ifall detta inte ryms inom övrig byggrätt. Nockhöjden 
sätts här till maximalt 4 meter. 

Illustrationer av lamellhuset 

Olika fasadmaterial, färger, taktyp och takbeläggning kan samverka att få ett 
mer varierat och intressant uttryck av en större byggnad. I illustrationerna 
nedan är det 4 våningar i den västra halvan och 3 våningar i den östra. 
Taket är av utformningen valmat tak samt att de två sammanbyggda 
byggnadskropparna ligger något förskjutna. I det andra exemplet har en 
vinkel lagts till och byggnadskroppen åt västra sidan ligger i detta exempel 
närmare väg 72. Det står exploatören fritt att projektera en passande 
lösning och tillåten byggnadsarea (1500 m2 BYA) är det enda som begränsar 
byggnadens markavtryck.  

Det är viktigt att poängtera att illustrationerna nedan absolut inte ska ses 
som ett utarbetat reellt förslag på framtida byggnation eller färgsättning. 
Illustrationen är inte skalenlig eller korrekt avseende t.ex. byggnadshöjd 
och ämnar endast visa på hur tanken är avseende hur skillnader i fasadens 
uttryck ska beaktas. Vid en framtida markanvisning kommer stor vikt läggas 
på arkitekturen och byggnadens uttryck. I planen regleras vidare att 
lamellhuset ska ha indrag av fasadliv samt olika byggnadshöjd.  

Illustrationerna nedan utgår från att byggnaden är 100 meter lång och 12 
meter bred. Att skapa variation mellan antal våningar, bredd och längd på 
byggnaden blir därmed viktigt vid projektering. Markavtrycket i exemplen 
är 1200 och 1344 m2 BYA.  

Det är därmed av stor vikt att byggnaden får ett varierat visuellt uttryck 
som skapar intresse och lättar upp upplevelsen av densamma. 
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Färgsättningen ska anpassas till den kringliggande bebyggelsen, men kan 
även varieras för att skapa variation. Takbeläggning kan även den varieras 
avseende typ, färg och material exempelvis takpannor i tegel eller betong 
alternativt plåt.  

 

 

Illustrationer av lamellhuset med valmat tak samt med olika indrag och utformning. 

 Friliggande villor, parhus och kedjehus (småhusbebyggelse) 

Avseende kvartersmarken söder om flerbostadshuset så möjliggörs olika 
typer av småhusbebyggelse. Maximal byggnadsarea (BYA) sätts till 30% av 
fastighetsarean och maximal hårdgörning av fastighetsarean till 50 %. 
Marklov kommer även krävas för hårdgörning av marken.  

Ingen bestämmelse införs i planen avseende fastighetsstorlek. Detta då 
storlek till största del bestäms av den typ av bostadsform som bestäms i ett 
senare skede. Ifall kedjehus eller parhus i form av tvåbostadshus blir 
aktuellt att uppföra kan fastigheterna bli så små som ca 300 m2. Parhus i 
form av enbostadshus behöver ha tomter som minst 500 m2 och friliggande 
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villor som minst 800 m2. När storleken på respektive fastighet bestäms 
måste man beakta att hårdgörningsgraden maximalt får vara 50% av 
fastighetsarean men permeabla (genomsläppliga) ytor med fördel anläggas 
för att minska hårdgörningsgraden inom fastigheten. Om hårdgörningen 
riskerar att överträdas kan permeabla ytor komma att förordas när marklov 
ges. 

 

Ovan en översikt på hur kvartersmarken runt lokalgatan kan disponeras.  
Fastigheterna är i detta exempel från ca 592 m2 till en större fastighet med 
tre parhus ca 4200 m2. Hårdgörningsgraden är satt till maximalt 50 % och 
kräver marklov. Sammanbyggda hus får förläggas över fastighetsgräns. 
Notera att kvartersmarken i planförslaget har minskats något i det södra 
området då en remsa med naturmark tillkommit mot Idrottsvägen.  

Hårdgörningsgraden för huskropparna i exemplet ovan ligger mellan 14 – 
28% av fastighetsytan. Ifall kedjehus kommer byggas kan fastigheternas 
bredd bli smalare och husen kan komma att ligga närmare lokalgatan. 
Kedjehus är en mellanform mellan radhus och friliggande villa och husen 
brukar vara sammanbyggda med garage eller carport.  

 

 
Parhus med två bostäder per hus (med separata ingångar). Ger smalare fastighetsgränser (källa: 
Boverket) samt Kedjehus som kan få liknande lamellformad fastighetsindelning fast med 
garage/carport som bygger samman husen (källa: Jönköpings kommun).  
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Planen ger därmed möjlighet för olika typ och även antal bostäder beroende 
på hur en framtida fastighetsindelning görs.  Exakt hur fastighets-
indelningen slutligen blir avgörs när boendeform (äganderätt, bostadsrätt 
eller hyresrätt) samt typ av bebyggelse bestämts vid eventuell 
markanvisning alternativt innan fastighetsbildning av Heby kommun. 
Exempelvis kan en bostadsrättsförening få en större fastighet som 
inkluderar flera parhus.  

Då det inte är känt vilken bostadstyp som kommer byggas införs ingen 
bestämmelse om minsta eller största fastighetsstorlek i planförslaget.  

Då bestämmelser om fastigheternas maximal möjlig hårdgörning samt 
högsta tillåtna byggnadsarea av fastigheterna införs i planen så måste detta 
förhållande beaktas vid fastighetsbildning.  

Geoteknik  En översiktlig geoteknisk utredning har framtagits för att undersöka 
gällande markförhållanden i området.  

Marken sluttar i västlig-östlig riktning och höjderna är mellan ca +56 – 50 
möh (RH2000) beroende på var i området man befinner sig. Lägsta punkten 
finns i det sydöstra hörnet av planområdet. De geotekniska förhållandena 
utgörs överst av torrskorpelera med en mäktighet på ca 1,6-2,8 meter. 
Torrskorpan underlagras av ett lager av lerjord som är ca 5,5-9 meter 
mäktigt. Leran i sin tur underlagras av ett lager av friktionsjord som är ca. 
3,5 – 15 meter mäktigt.  

Sättningsförhållanden: 

Beräkning av OCR (over consolidation ratio) har gjorts för bedömning av 
konsolideringsgraden av leran. Metoden är baserad på CPT-sonderingar och 
skall bedömas som en översiktlig bedömning av rådande 
spänningssituationer. Generellt kan säga att då OCR=1 innebär det att 
lerlagret nätt och jämnt är konsoliderat för nuvarande marknivåer. Ett OCR-
värde högre än 1 innebär att viss påförning av last kan ske innan 
deformationer i lerlagret uppstår. För de fall där OCR är lägre än innebär 
det att för närvarande pågår sättningar. 
 
CTP-sondering har genomförts för att översiktligt bedöma rådande 
spänningssituationer och konsolidet (risk för sättningar). Leran i området 
bedöms vara normal-till överkonsoliderad. Detta innebär att för nuvarande 
marknivåer pågår det inga sättningar.  
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Graf som visar OCR i planområdet. (Källa 
Ramboll). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen visar att på djupet så 
närmar sig OCR 1 och kan innebära risk för sättningar vid ny påförd last på 
marken (som bostäderna kommer innebära). Att beakta den projekterade 
lasten är därmed av vikt.   

Stabilitetsberäkningar har utförts i planområdets södra del (B-B i PM 
Geoteknik). Beräkningar har genomförts i mjukvaruprogrammet Postograf. 
För att stabilitetskraven har området bedömts till att tillhöra säkerhetsklass 
2 vilket innebär att stabilitetsfaktorn ska klara kravet 1,5 i odränerade 
förhållande samt 1,3 i kombinerade förhållanden. 

Resultatet visar att sektion B-B uppnår 5,75 (odränerad) och 4,99 
(kombinerad) dvs. tillfredsställande totalstabilitet mot glidytebrott.  

Det är dock en översiktlig geoteknisk undersökning (med relativt långa 
borrhålsavstånd) så vid grundläggning, speciellt då för flerfamiljshuset 
kommer kompletterande undersökningar att krävas i projekteringsskede 
och bygglov för att säkra att tillräckliga pålningsåtgärder genomförs så 
eventuell sättningsproblematik inte uppstår. Pålningsarbete kan skapa 
vibrationer som resulterar i rörelser och sättningar i befintlig vägbro på väg 
72/Idrottsvägen. En riskanalys avseende påverkan på vägbron ska tas fram 
i projekteringsskedet.  

Inom området bedöms inte risk för skred föreligga, givet att nuvarande 
nivåer hålls. Mindre uppfyllnader bedöms inte påverka 
stabilitetsförhållandena nämnvärt. Det pågår inga sättningar inom området 
men på djupet närmar sig överkondoliseringskvoten 1 vilket innebär att 
risk för sättningar finns, speciellt om last påförs.  

Då last kommer påföras i form av flerfamiljshuset så kommer placeringen i 
norra delen av området kräva pålning. Pålning rekommenderas att utföras 
av spetsburna slagna stål- eller betongpålar. Vid användning av stålpålar 
ska dessa fyllas med betong för att säkerställa att inga öppna vägar finns ner 
till grundvattenmagasinet. Placering av flerfamiljshuset rekommenderas 
inte i planområdet södra, sydvästra del. I den norra delen förordas främst 
den nordvästra delen, men i övriga delen av planområdet (som blir fallet 
med en längre placering längs med väg 72) bedöms det att det som krävs för 
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byggnation är erforderlig längd på pålarna. Därför blir det viktigt att vid 
bygglov genomföra kompletterande geoteknisk utredning för den tänkta 
placeringen av flerfamiljshuset.  

Nedan presenteras resultatet. I området som markerats rött i figuren nedan 
så rekommenderades inte placering av ett flerbostadshus. Detta då det 
skulle kräva skyddsåtgärder för pålningen. Om det ändå skulle vara aktuellt 
föreslås att en annan typ av pålar används t.ex. borrade pålar.  

Då det istället planeras för villor, parhus eller kedjehus inom det icke 
rekommenderade området bör en kompletterande geoteknisk utredning 
genomföras för att säkra lämpligast grundläggningsmetod. Detta även fast 
påförd last inte är lika stor som för ett flerfamiljshus. Detta ska utföras i 
samband med detaljprojektering och bygglovsskede.  

 
Överläggsbild som visar uppskattade påldjup inom planområdet. Grön: Rekommenderad plats för 
exploatering flerfamiljshus. Röd: Inte rekommenderad plats för flerbostadshus. Gul: Ungefärlig 
tänkt placering av flerbostadshuset längs med väg 72. Påldjupen varierar (räknat på +55m i väst 
och +52m i öst mellan 16 m (55-39) i väst och som mest +27 m (52-25) i östra delarna (RH2000). 
Kostnaden för pålning beror hur djupt de behöver komma samt antalet pålar som krävs (beror på 
vilken påförd last som blir aktuell). Denna kostnad måste beaktas i projekteringsskedet. (Källa: 
Ramboll, överläggsbild Heby kommun). 

Påverkan befintlig 
bebyggelse: Sol, 
skugga och siktlinjer 

DP 310 Horrsta backe beaktade den lantliga karaktären och förordade 
därför lägre bebyggelse på 1,5 till 2 våningar (det som senare utmynnat i 
villaområdet Horrsta Backe söder om aktuellt planområde).  
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Klockarängen, bostadsområdet upp mot Vattentornet har fri sikt österut 
mot Heby Arena och åt nordöst med kyrktornet i bakgrunden. Att den sedan 
länge utarrenderade ytan för jordbruksändamål ersätts av ett 
flerbostadshus längs med väg 72 kommer att påverka dessa siktlinjer 
negativt.  
 
Vid planläggning ska både enskilda och allmänna behov beaktas, ny 
bebyggelse ska i möjligaste mån anpassas till den befintliga och den nya 
byggnationen ska inte innebära en olägenhet för de sakägare som angränsar 
det aktuella planområdet. En väsentlig olägenhet kan vara risk för insyn på 
privata uteplatser, skuggning av befintliga byggnadskroppar osv. Det finns 
många rättsfall som tar upp större byggnadsverk som placeras alltför nära 
befintliga bostäder och som i vissa fall utmynnat i domslut som upphävt 
detaljplaner.  
 
Att planera för och exploatera ett tidigare oexploaterat område inom en 
tätort är dock inte en olägenhet i Plan- och bygglagens mening. Förtätning 
och utveckling, samt var och vad som planeras är alltid en avvägning mellan 
olika intressen. I denna plan förslås att ett flerbostadshus, förutom att ge 
möjlighet för bostäder, även kan fungera bullerdämpande för bostäder 
söder om planområdet.  
 
Ett flerbostadshus är inte önskvärt närmare befintlig bebyggelse söder om 
området. Därför föreslås lägre småhusbebyggelse i form av friliggande 
villor, parhus eller kedjehus. Det kommer därför innebära att Idrottsvägen i 
framtiden blir en lokalgata med bebyggelse på bägge sidor, till skillnad mot 
idag då sikten är fri mot Heby Arena och nordöst där Kyrktornet ses på 
avstånd.  
 
En sol/skugg studie har framtagits för att visualisera vilken påverkan 
flerfamiljshuset får för befintlig och även icke ännu byggda bostäder söder 
om detsamma. Avståndet till befintlig bebyggelse är drygt 80 meter eller 
längre och flerfamiljshuset ses därmed inte utgöra en väsentlig olägenhet.  
 

Ungefärligt avstånd till 
befintlig bebyggelse i 
Klockarhagen. Beroende 
på exakt var lamellhuset 
slutligen placeras kan 
avstånden komma att bli 
något kortare (upp till ca 
20 meter). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den bebyggelse som möjliggörs direkt söder om lamellhuset hamnar 
närmare denna än befintlig bebyggelse. Dock visar utförd sol-skuggstudie 
att dessa inte kommer påverkas negativt i hög grad. Svårare blir det 
avseende insyn från lamellhuset (från fönster och balkonger) och därför bör 
privata uteplatser, altaner på de närmast liggande fastigheterna (avstånd ca. 
30 meter) placeras på södra sidan av de byggnader som byggs här.  
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Solstudie: Förklaringar: Sommartid mellan slutet av mars och slutet av oktober. I denna tidiga 
utredning beräknades skuggan på ett hus 100*20 meter med en byggnadshöjd på 14 meter med 
taklutning 25 grader. Bland planhandlingarna finns små filmer av solstudien. Lamellhuset kan i 
planförslaget bli både lägre samt smalare (mindre påverkan avseende skugga). (Källa: Tengbom). 

 

Planbestämmelser    

 Planbestämmelser allmän plats 

GATA Lokalgata 

Avser Idrottsvägen. 

GATA1 Lokalgata 

Den nya lokalgatan. Ska bli en lågfartsgata ned LTF 30 km/timmen. 

VÄG1 Genomfartsväg (väg 72) 

 

GC-väg Gång- och cykelväg 

  

NATUR Naturområde 

 Mark och vegetation 
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+ 52 Markens höjd över angivet nollplan 

Marken på vändplanen ska ligga på minst + 52 möh. (RH2000). Detta för att 
åstadkomma nödvändigt fall för spillvattenledning som ska anläggas norrut. 

 Utformning allmän plats  

Dike1 och Dike2 Mark avsedd för dike 

Inom naturmark ska ett nytt dike anläggas (Dike1) samt befintligt dike 
upprustas (Dike2). Dagvattnet ska ledas till fördröjningsanläggning. 

Fördröjning1 Mark avsedd för fördröjningsanläggning 

En fördröjningsanläggning för dagvatten med en volym av minst 350 m3 
ska anläggas inom naturmark.    

 Planbestämmelser för kvartersmark 

B Bostäder 

B1 Lamellhus 

 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

e1 50 % av byggnaden får ha en byggnadshöjd på maximalt 13,5 meter. 
Resterande 50 % får maximalt ha en byggnadshöjd på 10,5 meter 

Bestämmelsen avser att lamellhuset ska få ett varierat uttryck avseende 
byggnadshöjd. 

e2 Största exploatering är 1500 kvadratmeter byggnadsarea inom 
egenskapsområdet 

Byggnadsarean (BYA) reglerar byggrätten för lamellhuset och annan 
byggnation inom egenskapsområdet såsom miljö- tvättstuga och 
markliggande uteplatser etc.  

e3 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 % 

Bestämmelsen ska läsas tillsammans med bestämmelse b3.  

e4 Lamellhuset ska vara minst 80 meter sammanbyggd längd 

Avser att lamellhuset kan vara konstruerat i olika byggnadskroppar men 
sammanbyggt för att bibehålla den bullerdämpande funktionen för 
byggnation söder om huset. 

e5 Största exploatering är 300 kvadratmeter byggnadsarea inom 
egenskapsområdet 

Avser byggrätt för komplementbyggnad på egenskapsområdet med 
korsmark. Kan användas för miljöstuga, garagelänga, cykelförråd etc. 
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Marken får inte förses med byggnad 

 

Endast komplementbyggnader får anläggas 

Bestämmelsen ska läsas tillsammans med bestämmelse e5. 

 

Högsta nockhöjd i meter 

Reglerar höjden på komplementbyggnader inom egenskapsområdet 
korsmark. 

 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Avseende lamellhus ska bestämmelsen läsas tillsammans med bestämmelse 
e1. 

 Placering 

p1 Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns. Sammanbyggda 
hus får placeras över fastighetsgräns 

Sammanbyggda småhus, t.ex. parhus och kedjehus kan förläggas över 
fastighetsgräns. För friliggande hus gäller 4.5 meter.  

p2 Lamellhusets närmsta fasad i riktning mot genomfartsvägen (väg 72) ska 
placeras minst 50 meter från vägens södra vägkant 

p3 Långsidan av lamellhuset ska placeras parallellt med genomfartsväg (väg 72) 

 Utformning 

f1 Tak ska vara av typen sadel- eller valmat tak. Lägre utstickande 
byggnadsdelar får utföras med annan utformning med avseende på taktyp 

f2 Tak ska vara av typen sadel-, pulpet- eller valmat tak. Lägre utstickande 
byggnadsdelar får utföras med annan utformning med avseende på taktyp. 

f3 Takbeklädnad ska vara röda/grå takpannor eller icke reflekterande plåt. 
Solenergianläggning får anläggas integrerat eller utanpå takbeklädnad 

f4 Privat uteplats får endast anläggas mot fasad som riktas mot lokalgatan 

f5 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska ligga mot fasad med 
högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Balkonger 
och markliggande uteplatser får endast placeras mot bullerskyddad fasad där 
ljudnivån inte överstiger 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
(frifältsvärden) 

f6 Lamellhuset ska utformas med indragen fasad, minst 5 meter i djupled. 
Indragen kan vara en, eller flera men varje indrag ska vara som minst 25 
meter långt. Detta för att skapa variation av fasadens uttryck 

f7 Utrymningsväg ska möjliggöras i sydlig riktning bort från genomfartsväg 
(väg 72) 
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Takvinkeln ska vara mellan angivna gradtal. 

 

 Utförande 

b1 Källare får inte finnas 

b2 Dagvatten inom användningsområdet ska ledas till fördröjningsanläggning 

b3 Maximalt 50 % av fastighetsarean får hårdgöras 

b4 Ventilationen ska utföras så att friskluftsintag riktas åt söder eller förläggs på 
tak 

  

  

 Stängsel och utfart 

 

Utfartsförbud. 

Avseende det 3 meter breda avbrottet i utfartsförbudet som finns mot GC-
vägen i planområdets östra del skapas här möjlighet för anslutning av Gång- 
cykelväg för lamellhusets kvartersmark till det befintliga GC-nätet. 
Eventuell önskan om in- utfart för biltrafik ska inte tillåtas.  

 Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år efter den dag planen vinner laga kraft 

  

Ändrad lovplikt Marklov krävs vid hårdgörning av mark 

Markreservat u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

Inom u-området ligger VA och Dagvattenledningar i södra del samt 
starkströmsledningar norr om dessa. U-området förläggs med drygt 2 
meters marginal från närmast liggande ledning.   

Övrigt Planavgift ska tas ut för B-bostäder 

Offentlig och 
kommersiell service 

I centrala Heby finns såväl kommersiell som offentlig service. Här finns 
livsmedelsaffär, bibliotek, busstation, konditori mm. Skolor, järnvägsstation, 
äldreboende och vårdcentral finns allt inom 1 kilometer från planområdet. I 
direkt närhet finns Heby Arena för olika typer av sportverksamheter.   

Tillgänglighet Användbarhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska 
behandlas vidare i samband med detaljprojektering och bygglovsskede. 

Gator och trafik  
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Gatunät, gång och 
cykelvägar 

Gatunät: 

Planområdet kan angöras från två håll. Dels via Tegelvägen-Idrottsvägen 
och dels via Littersbovägen- Sjömossvägen. 

Av dessa två vägar är det uppfattningen att Idrottsvägen-Tegelvägen de 
flesta kommer välja för att köra från/till området. Enligt utförd 
bullerutredning kommer Tegelvägen enligt prognosår 2040 vara 1150 ÅDT 
varav ca 500 antas ta in på Idrottsvägen. I tidigare trafikmätningar utförda 
av Heby kommun varierar trafikmängden under dagen men en 
genomsnittlig ÅDT på 900 är verifierat. Med det Vård- och omsorgsboende 
som är under uppförande så kommer ÅDT öka till ca 1100 fordon per dygn 
(Sweco Trafikutredning DP 387 (2020)).   

Detta innebär att Trafikverkets prognos för 2040 inte kommer stämma då 
trafiken kommer öka på Tegelvägen och Idrottsvägen på grund av den 
framtida exploateringen. En beräkning på hur planerad exploatering 
innebär för trafiken har tagits fram av Tekniska enheten. I denna utgås 
beräkningarna ifrån maximal tillåten BTA (Bruttoarea). Beroende på ifall 
det blir parhus, kedjehus eller villor så påverkas trafiken. Lamellhuset 
genererar mest ny trafik medan lägre privat byggnation en mindre andel.  

Totalt innebär det när denna exploatering är genomförd att i genomsnitt 
beräknas drygt 80 fler fordon per dygn kommer passera på Tegelvägen och 
detta innebär att vägen får ungefär nästan samma ÅDT som Skolgatan på ca 
1500.   

Idrottsvägen kommer även ansluta till Littersbovägen i framtiden när det 
pågående planarbetet DP 388 Horrsta Backe 2 realiseras. Om så kommer 
viss trafik välja denna väg till det området.  

 
Uppskattad trafikalstring (Källa: Tekniska enheten, Heby kommun). 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

39 (42) 

 
Gång- och cykelvägar: 

Befintlig gång- och cykelväg finns längs den västra och södra sidan av 
planområdet. Tekniska enheten har anlagt en korsning med refug där gång-
och cykelvägen längs med Idrottsvägen ansluter till gång- och cykelvägen på 
norra sidan av Tegelvägen.  

 Korsning Idrottsvägen/Tegelvägen. 

Refug Tegelvägen. 

 GC längs Idrottsvägen. Vy åt norr.  

Gång och- cykelväg som binder samman Littersbovägen och Idrottsvägen 
går söder om planområdet via Heby arena.  

I halvtidsrapporten för ÅVS (åtgärdsvalstudie) väg 72 (TrV 2018/12579) så 
konstateras att det saknas gång- och cykelväg längs väg 72 förbi korsningen 
med Idrottsvägen. I stråkutredningen avseende cykelbarhet för väg 72 
Heby-Kvarnbolund konstateras att aktuellt område är en felande länk 
avseende cykelbarhet. Planerad ny gång- och cykelväg är planerad fram till 
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Backbovägen som är den väg där gång- och cykeltrafikanter får använda ner 
till Idrottsvägen. Sedan denna utredning gjordes har en fortsättning av 
gång- och cykelväg anlagts längs Idrottsvägen och är nu sammankopplat 
med Arenavägen mot Heby Arena.   

En alternativ väg är att vid Idrottsvägen välja att ta vägen norrut, under väg 
72 och följa Tegelvägen österut. 

                                  

 GC-nät: Blå linje: Framtida anslutningar GC- Sala-Heby till Backbovägen (blandtrafik gul linje). 
En liten bit skulle kunna koppla samman GC-nätet mellan Backbovägen och planområdet (över 
Idrottsvägen) speciellt när tillgänglighetsanpassning görs avseende busshållplatser på bägge 
sidor längs väg 72. Planområdet har befintlig GC längs den västra och södra sidan mot Heby 
Arena och längre österut (orange linje). 

Ett styrdokument kallat Riktlinjer för säkra skolvägar är under framtagande 
av Heby kommun. I det dokumentet nämns att gång- och cykelvägar av god 
standard (bredd, belysning, separering, skyltning mm) samt väl markerade 
övergångsställen och cykelöverfarter samt låga hastigheter är viktigt för att 
skapa säkra skolvägar. Dock är exempelvis hastighetssättning samt 
utformning av farthinder och övergångsställen inte något som regleras 
inom detaljplanen. 

Gator och GC-väg inom 
planområdet 

Inom planområdet kommer allmän platsmark i form av lokalgata anläggas 
med en vändplats. I planområdets västra del kommer en anslutning till GC-
vägen längs Idrottsvägen att möjliggöras. Detta för att lättare kunna ta sig 
söderut via viadukten under väg 72. Möjligheten att anlägga GC-väg finns på 
allmän platsmark Natur. I den norra delen av planområdet finns 
möjligheten att skapa förbindelse mellan Heby Arena och Idrottsvägen och i 
den sydostliga delen av planområdet att anlägga GC-väg som kopplas 
samman med befintlig GC-väg i söder.   

Inom den större norra kvartersmarken så ansvarar den 
framtida fastighetsägaren för angöringsgator och övriga 
gång- och cykelstråk inom fastigheten. Möjlighet att ansluta 
angöringsgatan till lokalgatan har möjliggjorts i den västra 
delen av planområdet (blå pil).  

Möjligheten införs att i framtiden anlägga en trappa med 
ramp mot befintlig GC-väg längs Idrottsvägen. Detta kan 
underlätta tillgängligheten för oskyddade trafikanter att ta 
sig under viadukten och vidare in mot centrala Heby samt 
underlätta för t.ex. barn att ta sig mot Heby skola. 
Utfartsförbud längs denna gräns är därmed borttagen på en 

Buss 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

41 (42) 

 
sträcka av 3 meter. Ut- infart här ska endast tillåtas för gång- och cykeltrafik 
(röd cirkel).  

Kollektivtrafik De närmsta busshållplatserna finns vid väg 72 (Hållplats Vattentornet mot 
Uppsala eller Sala) eller vid Skolgatan (Heby Skola). Om man viker av norrut 
vid Lövstagatan och går drygt 300 meter så ankommer man till Heby station 
där förutom att trafikeras av ett flertal busslinjer även går att ta Dalabanan 
till Sala alternativt Uppsala. 

   
Närliggande hållplatser till planområdet samt väg mot Heby station.  
 

Utfartsförbud och ny 
anslutning 

En ny anslutning kommer anläggas mot Idrottsvägen på motsatt sida 
Backbovägen. Det blir därmed en fyrvägskorsning. Placeringen är lämpligast 
med tanke på att Idrottsvägen sluttar ned mot plankorsningen under väg 72 
och ligger i mitten av planområdet.  
 
Utfartsförbud införs längst med framtida fastighetsgränser förutom mot 
lokalgatan där de privata fastigheterna ska ha sin in- utfart. Utfartsförbud 
införs inte mot naturmark.  
 

Parkering Parkering för ny bebyggelse ska lösas inom den egna kvartersmarken. 
Kommunen har tagit fram en parkeringsnorm som utgör Bilaga 2 till 
Trafikplanen (2008). 
 

Enligt parkeringsnormen är bilplatsbehovet för flerbostadshus, när 

lägenhetsfördelningen inte är känd, 11,7 platser per 1000 m2
 BTA. I detta 

inkluderas 1 bilplats per 1000 m2 BTA för besökande. 

 

Då lägenhetsfördelningen vid planläggning är okänd innebär detta, med en 

uppskattad BTA på runt 4500 m2 att ca 52 parkeringsplatser blir nödvändigt 
att anlägga. Då BTA inte reglerar flerbostadshuset, utan detta endast görs 
med BYA så är inte exakt BTA känd. Men med tanke på övriga bestämmelser 
så borde BTA uppgå mot runt 4500-5000 m2. 
 

Om lägenhetsfördelningen är känd blir bilplatsbehovet enligt följande 
(besöksparkering är inkluderat): 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Bilplatsbehov per lägenhet 
Lägenhetsstorlek Zon 1 

1 Rok 0,4 
2 Rok 0,5 
3 Rok 0,8 
4 Rok 1 

Äldreboende/Serviceboende 0,4 

Buss Buss 
Mot Heby Stn 
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Parkeringsantal. Ovanstående tabell bör användas vid bygglov när lägenhetsfördelningen är 
känd.  

 

Eftersom det inte är bestämt vilken byggnad som kommer uppföras är 
lägenhetsfördelningen inte heller känd ännu. Beroende på fördelningen 
mellan lägenhetsstorlekar kan även behovet av parkering öka. Men om en 
uppskattning av 60 lägenheter så kan också 60 parkeringsplatser vara ett 
högt riktmärke.  
 
Föreskrifterna för vattenskyddsområdet påtalar att nya parkeringsytor 
större än 300 m2 ska vara hårdgjorda. Aktuellt planområde ligger utanför 
VSO så permeabla ytor är möjligt att anlägga. Ifall ny större parkeringsplats 
hårdgörs ska oljeavskiljare anläggs för att rena dagvattnet innan det leds 
vidare till fördröjningsanläggning. För eventuella parkeringsgarage 
förordas att vatten/olje-rännor anläggs där oljan samlas upp och töms för 
att sedan lämnas in på återbruk som farligt avfall. För större garage ska 
Sala-Hebys miljöenhet kontaktas för att diskutera eventuella behov av att 
anlägga oljeavskiljare. 
   
Angående parkering för besökare till isrinken så är det parkeringen framför 
Heby arena som även i fortsättningen ska användas. Det har funnits 
funderingar om att inkludera en mindre besöksparkering i anslutning till 
vändplatsen, men då detta skulle generera onödig trafik in i bostadsområdet 
inkluderas inte detta i planförslaget.  
 
Antalet cykelparkeringar är enligt parkeringsnormen 2 stycken per 
lägenhet. Även detta antal beror på antalet lägenheter som slutligen byggs. 
Exakt placering och antal parkeringsplatser både avseende bil och cykel 
löses i samband med detaljprojektering och bygglov. Plats för parkeringar 
och cykelparkeringar kommer finnas då kvartersmarken för 
flerbostadshuset är stor och på grund av säkerhetsavståndet till väg 72 
innebär möjligheter att anlägga parkering mellan väg och hus.  
 
Laddinfrastruktur: 
Enligt ny lag ska flerbostadshus med mer än 10 parkeringsplatser ha 
tillgång till laddinfrastruktur. Se nedan avsnitt ”Teknisk försörjning”.  
 
Riskutredningen påtalar att parkering eller gång- och cykelväg kan anläggas 
på prickmarken mellan flerfamiljshuset och väg 72. 

 
STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Hälsa och säkerhet Längs allmänna statliga vägar finns en tillståndspliktig zon, det så kallade 
byggnadsfria avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen 
säkerställer att inga byggnader eller anläggningar som kan inverka på 
trafiksäkerheten uppförs inom området. För att få uppföra anläggningar 
inom den tillståndspliktiga zonen krävs tillstånd av Länsstyrelsen, om inte 
frågan prövas i bygglov eller detaljplan. Den tillståndspliktiga zonen är 
utökad längs väg 72 till 30 meter. 

Ingen bebyggelse med stadigvarande vistelse möjliggörs närmare väg 72 än 
som minst 50 meter med detta planförslag.   
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Buller (industri- trafik 
och buller från 
idrottsplats) 

En bullerutredning har tagits fram för att utreda hur området påverkas av 
trafikbuller från väg 72, verksamhetsbuller och omkringliggande lokalgator 
(inklusive den nya lokalgatan). Även buller från isrinken har behandlats 
utifrån vägledningen ”Buller från idrottsplatser – en vägledning” (Boverket 
rapport 2020:22).  

Bedömningsgrunder: 

1- Buller från industrier (verksamhetsbuller) 

Möjlighet att uppfylla kriterier för Zon A för samtliga bostäder:  

- 45 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid vid fasad från verksamheter  

- 40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid vid fasad från värmepumpar, 
kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer  

- 55 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad  

2- Buller från trafik (väg- och spårtrafik): 

 Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad.  

 Möjligheten att uppfylla avstegsfall:  

a. Riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå nattetid vid fasad i tillräcklig omfattning 
för att alla lägenheter som har ekvivalent ljudnivå över 60 
dBA på trafiksidan kan vända hälften av bostadsrummen 
mot den dämpade sidan.  

 
 Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
 

3- Buller från idrottsplatser 

Risken för olägenhet av buller från isrink och bollplan bedöms översiktligt 
utifrån Boverkets vägledning. Inga riktvärden anges i denna vägledning.  

Förutsättningar: 

Väg- och spårtrafik 

Vägtrafiken som påverkar ljudnivåer i området kör huvudsakligen på väg 
72, Idrottsvägen, Tegelvägen samt Stationsgatan. Mätdata har hämtats från 
NVDB (Nationella Vägdatabasen) och räknats upp till prognosår 2040. 
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Då utredningen genomfördes var tänkt byggnadshöjd på lamellhuset högre 
än de är i det slutliga planförslaget. 16 och 12 meter i två utformningar. Idag 
förslås byggnadshöjden vara maximalt 13,5 och 10,5 meter (se ovan). 
Därför redovisas här endast nollalternativ, alternativ A3 (Rakt lamellhus) 
och B3 (vinklat lamellhus) med byggnadshöjd 12 meter. Resultatet av dessa 
två beräkningar anses representativt för bullersituationen för det aktuella 
förslaget.  

 
Illustration av de utformningar som undersökts i bullerutredningen.  

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska 
beräkningsmodellen för buller från väg- och järnvägstrafik i programvaran 
SoundPlan 8.1. Bullerberäkningar är utförda med inverkan av tre reflexer. 
Den maximala ljudnivån vid fasad är beräknad som den femte högsta 
ljudnivån som uppkommer nattetid, i enlighet med gällande riktvärde.  

Ljudnivåer vid fasad beräknas som frifältsvärden, alltså ljudnivån utan 
inverkan av reflexer från den egna fasaden. Detta kan göra att resultatet av 
beräkningar av bullerutbredningen kan se ut att ge högre värden nära 
fasaden än vad värdet vid fasad blir.  

I beräkningsmodellerna finns en beräkningsnoggrannhet på +/- 2-3 dB. 
Noggrannheten i beräkningarna beror även på indata, såsom trafiksiffror, 
höjdinformation, placeringen av hus, vägstandard, dubbdäck, väglag etc. 

Industri- och verksamhetsbuller har utretts och sammanfattningsvis 
konkluderas att detta buller inte kommer påverka planområdet. 

Alternativ A3 (12 meter byggnadshöjd – utformning A och B) 
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Riktvärdena överskrids för lamellhuset oavsett utformningsalternativ. 
Resultatet redovisas nedan översiktligt. För utförligare information 
hänvisas till bullerutredningen. 

Riktvärden för buller från trafik regleras i förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 2015:216. 

 
Tabell som visar riktvärden för trafikbuller. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
för bostäder om högst 35 m2 är 65 dBA. Maximal ljudnivå 70 dBA för överskridas 5 gånger per 
timme (mellan 06-22) men aldrig mer än 10 dBA.  Nattetid (22-06) får inte 70 dBA överskridas. 
(Källa: Sweco). 

Riktvärden inomhus 

Riktvärdena inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) där ekvivalent 
ljudnivå i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro ska vara 30 dBA. 
Maximal ljudnivå får vara 45 dBA som kan överskridas max 5 gånger per 
natt och aldrig mer än 10 dBA. För utrymmen för matlagning, personlig 
hygien är ekvivalent ljudnivå något högre 35 dBA. 

I följande sidor redovisas bullernivåer mot fasad för lamellhuset och 
småhusbebyggelsen söder om denna.  
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Lamellhus: Ekvivalent ljudnivå – Exempel ”Rak” och ”Vinklad” byggnad. 

Utformningsalternativ A 

 

 
Utformningsalternativ A och B – Riktvärden för trafikbuller överskrids vid fasad för bägge 
alternativen. (Källa: Sweco).  
 

Beräkningarna visar att ljudnivåerna vid mest utsatta fasader mot väg 72 
uppgår till 60-65 dBA ekvivalent och 65-70 dBA maximal ljudnivå. Vid 
gavlarna uppgår ljudnivån till i huvudsak 55-60 dBA och på motsatt 
långsida, mot innergården som mest 45 dBA. 

Småhusbebyggelse: Friliggande par- kedjehus 

Där den planerade lägre bebyggelsen planeras uppgår 
de beräknade -ljudnivåerna på de mest utsatta 
fasaderna till 50-55 dBA ekvivalent och 70-75 dBA 
maximal ljudnivå. Främst utsätts de fasader som ligger 
närmast Idrottsvägen.  

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

47 (32) 

 
En remsa naturmark har tillkommit mellan kvartersmark och Idrottsvägen 
sedan utredningen genomfördes som kan förbättra bullernivåerna något då 
bebyggelsen nu måste förläggas längre in på området.  

Bullerbilagor (Utformning A3 – rakt och vinklat lamellhus – 12 meter 
byggnadshöjd) 

Nedan följer fyra bilagor som visar på det beräknade resultatet av 
ekvivalent och maximal bullernivå för de två olika alternativen av 
lamellhuset.  

Nollalternativet för ekvivalent och maximal ljudnivå som jämförelse nedan. 

 

Ekvivalent och maximal ljudnivå (2 meter över mark) Nollalternativ (Källa Sweco). 

Beräkning utformningsalternativ A3 (Rakt Lamellhus): Ekvivalent ljudnivå 2 meter över 
mark. Värden vid hus avser beräknad maximal ljudnivå, frifältsvärden. (Källa: Sweco). 
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Beräkning utformningsalternativ A3 (Vinklat lamellhus): Ekvivalent ljudnivå 2 meter 
över mark. Värden vid hus avser beräknad maximal ljudnivå, frifältsvärde. (Källa: 
Sweco). 

Beräkning utformningsalternativ A3 (Rakt lamellhus): Maximal ljudnivå 2 meter över 
mark. Värden vid hus avser beräknad maximal ljudnivå, frifältsvärde. Den maximala 
ljudnivån avser den nivå som överskrids fem gånger per natt/per timme kl. 06-22. (Källa: 
Sweco). 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

49 (32) 

 
 

 

 

 

  

Slutsatser och bestämmelser i planen: 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer generellt överskrider 60 dBA vid fasader 
på lamellhuset mot väg 72 för bägge presenterade alternativ. Mot 
innergården som mest 45 dBA.  
 
Bostäder längs fasader där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids ska 
utformas och vändas så minst hälften av bostadsrummen ligger på fasad där 
50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå innehålls dvs. mot 
bullerdämpad sida. Dessa nivåer innehålls vid hela södra fasaden men inte 
på husets gavlar.  
 
Riktvärden för uteplats innehålls på lamellhusets södra sida, 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Riktvärden innehålls även för 
balkonger längs med lamellhusets södra fasad. 
 
För lamellhuset så rekommenderar utredningen utformning B avseende 
risk för bullerstörning. Utifrån de beräknade utomhusnivåerna bedöms 
riktvärden inomhus kunna uppfyllas utan svårigheter med rätt 
dimensionering av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och ventilationsdon. 
Hänsyn bör tas till risken för bullerstörning inomhus från idrottsplatsen vid 
dimensioneringen 
 
För den planerade småhusbebyggelsen så innehålls riktvärden vid fasad. 
Uteplatser vid hus närmast idrottsvägen behöver förläggas på den buller-
dämpade sidan. Vid utformningen och placeringen av småhusbebyggelse 

Beräkning utformningsalternativ A3 (Vinklat lamellhus): Maximal ljudnivå 2 meter 
över mark. Värden vid hus avser beräknad maximal ljudnivå, frifältsvärde. Den 
maximala ljudnivån avser den nivå som överskrids fem gånger per natt/per timme 
kl. 06-22. (Källa Sweco). 
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närmast idrottsplatsen bör hänsyn tas till risken för bullerstörning, detta 
gäller framför allt placering av uteplats i bullerskyddat läge. 
 
Externbullerbidrag från Setra Trävaror bedöms inte överskrida riktvärden 
för Zon A.  
Bestämmelser 

Flerfamiljshuset kommer vara bullerutsatt längs med fasaden och gavlarna 
som riktas mot väg 72.  

Bestämmelserna som införs är dels bestämmelser om placering och dels 
utformning och lägenhetsindelning. I detta planförslag kan flerfamiljshuset 
inte byggas lika nära väg 72 som var fallet när utredningen togs fram. Detta 
då riskutredningen förordade ett byggfritt avstånd minst 50 meter från väg 
72. Att lägenheterna mot gavlarna får en god ljudmiljö och lämplig 
utformning beaktas vid bygglov. 

Flerfamiljshuset ska förläggas med långsidan parallellt mot väg 72.  Hälften 
av lägenheternas bostadsrum ska anläggas mot fasad som har som högst 50 
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Även balkonger samt 
markliggande privata och gemensamma uteplatser ska förläggas på 
lamellhuset södra fasad (bullerskyddad fasad).    

Skulle ett hus i vinkel anläggas måste balkongerna placeras på den 
bullerskyddade sidan av denna, dvs. inåt bort från väg 72.  

Avseende småhus-bebyggelsen söder om flerbostadshuset ska privata 
uteplatser anläggas in mot området riktat mot lokalgatan. På så vis uppnås 
lägsta möjliga bullerstörning. 

Inget i planen förhindrar inglasning av balkonger och privata uteplatser.   

Pricipiell riktning för anläggande uteplatser och balkonger 
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Isrink och bollplan Planområdet ligger nära aktiviteter som bollplan och isrink. Avseende 
idrottsverksamhet så har Boverkets vägledning avseende buller från 
idrottsplatser använts i bullerutredningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Isrink och bollplan 

Bullerutredningen påtalar att då en isrink och fotbollsplan finns inom 100 
meter från planerad byggnation så kan det innebära risk för bullerstörning.  

 

 

 

 
Boverkets råd kopplat till avstånd mellan bostad och idrottsplats. 

Avståndet mellan flerbostadshus och isrinken är ca. 40 meter. Det hus som 
kommer byggas kommer vara minst 80 meter långt så alternativ A är det 
som motsvarar bäst planförslaget. Bullerutredningen förordar ett hus i 
vinkel, dvs. alternativ B då det skulle ge bättre möjligheter för 
bullerskyddade uteplatser och balkonger mot innergården. Byggrätten 
tillåter att ett längre hus i vinkel kan anläggas, men detta bestäms slutligen 
vid markanvisningsprocessen.  

För småhusbebyggelsen så kan avståndet till isrinken bli så kort som ca. 25 
meter och föranleder normalt anpassning av bostädernas utformning, 
fasadåtgärder eller skärmningsåtgärder.  
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Inga bestämmelser om skyddsåtgärder inför i planförslaget då störningen 
från isrinken bedöms som ringa. Däremot finns möjlighet för tex. ett 
bullerskydd att anläggas på naturmark ifall behov uppstår i framtiden (se 
nedan).  

Matcher och träning (tex. Heby AIF) genomförs på Heby Idrottsplats (drygt 
900 meter nordväst om planområdet). Istället används rinken och bollplan 
främst för spontanidrott för de närliggande skolan, förskolor samt för 
allmänheten.  

Vintertid är isrinken populär för skridskoåkning, hockey och på sommaren 
används den för tex. boule och gymnastik. Lamporna över rinken är riktade 
rakt nedåt och stängs av på natten.  

Då bostäder kommer ligga nära isrinken kan det bli fallet att vissa 
störningar i form av puck som träffar sarg, rop och stoj kan komma att 
upplevas negativt i framtiden och det kan därför bli tal om ev. 
skyddsåtgärder på den västra sidan om rinken (på allmän platsmark natur), 
tex. bullerskydd. Mark för att uppföra detta kan förslagsvis göras längs med 
ny Gång- cykelväg och vändplan.  

Bullerutredningen kommer fram till att risken för bullerstörning från 
idrottsplatsen inte bedöms som hög, dock bör tider och frekvensen för 
nyttjandet vägas in i den slutgiltiga bedömningen. 

För att undersöka hur aktiviteterna upplevs har 
Kultur & Fritid berättat att åsikter om rinken i vissa 
fall har inkommit till kommunen med klagomål 
avseende åtkomst till rinken med bil (för spolning, 
omklädning barn). Det har inte inkommit några 
klagomål avseende själva aktiviteterna.  

Dock ska inte biltrafik för hämtning/lämning samt 
parkering till isrinken tillåtas på den nya lokalgatan 
utan denna trafik hänvisas även fortsättningsvis till 
parkeringen vid Heby Arena.     

Intensiteten på isrinken bedöms vara låg och används 
mest för spontanidrott på dagtid. Bedömningen blir 
därmed att störningar för närliggande bebyggelse blir 
låg och är kommunens uppfattning att vissa 
störningar avseende aktivitet och friskvård bör kunna 
tolereras. 

Förslag på var skyddsåtgärder i form av bullerplank kan uppföras ifall behov i framtiden uppstår. 

Skyfall och 
dagvattenhantering 

En dagvattenutredning har tagits fram för att undersöka hur området 
påverkas av dagvatten samt skyfall. Planområdet består idag av en öppen 
gräsyta (slåtter) som innebär att andelen hårdgjorda ytor inom området 
ökar vilket leder till ökad avrinning.  

Det dimensionerande flödet ökar till följd av ökad hårdgöringsgrad och 
klimatfaktor 1,25. Flödet i området ”Horrsta” ökar från 25 l/s före 
exploatering till 390 l/s efter exploatering med klimatfaktor 1,25. I enlighet 
med kommunens riktlinjer ska dagvattnet fördröjas så att utflödet från 
området efter exploatering inte är högre än beräknat utflöde före 
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exploatering. Dagvattenanläggningar dimensioneras därmed för ett utflöde 
av 25 l/s, vilket motsvarar flödet före exploatering vid 10 års-regn. Detta 
ger en erforderlig fördröjningsvolym på 350 m3 för att inte öka avrinningen 
vid ett dimensionerade 10-årsregn i området. 

Skyfallsanalys 

En analys av ett skyfallsscenario har översiktligt gjorts med hjälp av 
verktyget SCALGO Live.  

Ett 100-års regn med en varaktighet på 60 minuter med hänsyn till en 
klimatfaktor på 1,25 (rekommendation P110, Svenskt vatten 2016) har 
applicerats för att representera ett skyfall. Det motsvarar en regnvolym på 
67,5 mm. Detta för att identifiera vilka områden som riskerar att 
översvämmas vid stora regn inom planområdet.  

Resultatet av uträknad belastning gäller med antagandet att ledningsnätet 
inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte 
sker.  

 
Riskområden för stående vatten motsvarande 100-års regn med klimatfaktor 1,25 (67,5mm). 
(Källa: Sweco). 

Av bilden ovan framgår det att planområdet inte representerar någon 
nuvarande risk för översvämning vid skyfall. Det är däremot viktigt att 
säkerställa att dagvattnet vid större regn kan avledas och inte ansamlas i 
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instängda områden. Sekundära avrinningsområden måste skapas så 
byggnader inte riskerar att skadas och för att inte öka belastningen på 
områden nedströms planområdet. Vid projekteringsskedet bör därför dessa 
frågor beaktas.  

Generellt bedöms platsen ha goda förutsättningar för exploatering.  

Föreslagna dagvattenanläggningar inom planområdet.  

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att hantera 
dagvatten med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter 
inte skadas. Kommunen har ansvaret för dagvattenhantering på allmän 
platsmark inom detaljplan. Aktuellt planområde ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten och därför har VA-huvudmannen (Heby 
kommun) ansvar att leda bort dagvatten från samlad bostadsbebyggelse.  

Enligt Heby kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska avledning göras 
efter rening och fördröjning samt att denna så nära källan som möjligt 
(inom den egna fastigheten). Då planbestämmelser om LOD och fördröjning 
inte stöds i Plan- och bygglagen införs endast bestämmelse att dagvattnet 
inom användningsområdet ska ledas till fördröjningsanläggning. 
Fastigheterna kan därmed leda ut dagvatten till lokalgatan alternativt till de 
diken som leder vattnet till magasinet.   

Innan detta görs så ska inom fastigheterna lokalt omhändertagande och 
fördröjning göras. Att så blir fallet styrs i avtal vid marköverlåtelse för 
flerbostadshuset eller i köpekontrakt avseende de enskilda mindre 
tomterna. Förslagna anläggningar i dagvattenutredningen ska följas med 
tillägg att för mindre fastigheter kan alternativ till förslagen nedan även 
sandfällor, planteringar komplettera dessa. 

Förslag på dagvattenanläggningar: 

I kommande projektering kan rening i växtbäddar kompletteras med andra 
anläggningar såsom svackdike, permeabel beläggning och grönt tak för 
lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Principiell höjdsättning: 

En genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på byggnader 
pga. översvämningar. Därför bör byggnader alltid placeras högre än 
angränsande områden så att dagvattnet kan avledas ytligt vid extrem 
nederbörd. Dessa sekundära avrinningsvägar kan med fördel placeras i 
lågstråk i befintlig terräng. Ingångar till byggnader bör utformas och 
höjdsättas så att vatten inte riskerar att rinna in i dessa innan tröskelnivåer 
på vattnets väg överskrids. 

Höjdsättning i anslutning av husfasad bör utformas enligt figur nedan. En 
utkastare på cirka 20 centimeter i kombination med att marken närmast 
fasaden hårdgörs för att undvika belastning på byggnadens 
dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 2% de första tre 
metrarna från utkastaren och därmed ca 1-2% för att inte riskera att 
dagvatten rinner in mot byggnader.    
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Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Alm och Pirard, 2014) (Källa: Sweco) 

Höjdsättningen förutsätter att erforderlig fördröjningsvolym tas hand om 
inom fastigheten innan det bräddar ut från densamma. Det är varje enskild 
fastighetsägare ansvar att avvattningen av tomten inte innebär olägenhet 
för sin omgivning. Särskilda överenskommelser kan göras mellan 
fastighetsägare avseende hanteringen men om dessa inte finns ska det inte 
ses som tillåtet.   

Växtbäddar: 

Växtbäddar rekommenderas utformas som lokala lågpunkter i topografin 
för att kunna ta emot dagvatten från hårdgjorda ytor samt ge ett trevligt 
inslag i området. Vid konstruktion bör växtbäddarna anpassas till de 
specifika förhållandena som gäller för den plats där anläggningen ska 
placeras.  

  
Exempel på växtbädd (Källa: Sweco) 

Faktorer som spelar in är typ av växter, omgivande marktyp samt djup och 
läge för anläggningen. Önskad renings- och fördröjningseffekt beror på djup 
och material i växtbädden. Anläggningen bör omfatta 3-5% av det 
reducerande tillrinningsområdet och bör kunna dräneras inom 24-48 
timmar. 

För att säkerställa att dagvatten når anläggningen kan den placeras som 
utloppspunkt för dagvattenrännor och placeras i anslutning till fasad som 
därmed också kan ta emot takvatten från utkastare. Viktigt är då att 
dagvatten inte riskerar att rinna mot fasad. Då aktuell mark har begränsad 
infiltrationskapacitet bör anläggningen utformas med dräneringsledning i 
botten.  
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Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjning ovanpå bädden (Källa: Sweco). 

Skålade gräsytor (Torrdamm) 
En skålad gräsyta är en gräsbevuxen svacka i landskapet. Vattnet renas då 
det sipprar över de gräsbeklädda kanterna. I botten på svackan sätts en 
kupolbrunn vars storlek anpassas till det utflöde som önskas. Denna lösning 
ger sämre rening men kräver mindre skötsel. Djup och yta av svackan är det 
som bestämmer volymen på densamma.  

Svackdike 
För parkeringsytorna föreslår dagvattenutredningen att makadamfyllda 
alternativt vegetationtäckta svackdiken anläggs som avskärande element på 
parkeringsytorna. Genom att anlägga svackdiken för infitration ökar 
reningseffekten och infiltrationsförmågan på parkeringsytan. Tätt 
underskikt går att lägga i botten av dikena. Även dessa diken 
rekommenderas utformas med dräneringsledning i botten. 

Permeabla beläggningar & gröna tak 
Det rekommenderas att möjligaste mån minimera andelen hårdgjorda ytor. 
Där marken måste hårdgöras kan standardlösningar ofta ersättas med 
genomsläppliga material. Då planområdet domineras av lera är det viktigt 
att ett luftigt bärlager läggs under så infiltration kan ske.  

Även gröna tak föreslås. Det är ett samlingsbegrepp för vegetationstäckta 
tak som hjälper till att minska och utjämna dagvattenflöden. Då gröna tak 
till stor del är underhållskrävande och inte tidigare förekommande i Heby 
tätort så kommer inte dessa att förordas i detaljplanen. Dock kan denna typ 
av takbeläggning anläggas på komplementbyggnader och mindre 
utstickande byggnadsdelar om så önskas.  

Systemlösning för planområdet: 

Då flödet inom planområdet ökar efter exploatering och att Heby kommuns 
riktlinjer förespråkar oförändrat utflöde samt att lokalt omhändertagande 
av dagvatten ska tillämpas så förslår dagvattenutredningen följande 
anläggningar för rening och fördröjning inom planområdet.  

 Nedsänkta växtbäddar. 
 Skålade gräsytor (torrdamm) som alternativ till växtbäddar. 
 Permeabel beläggning kan implementeras inom området för att 

minimera andelen hårdgjord yta. Exempelvis parkeringsytor, 
gångstråk och uteplatser. 

 Svackdiken 
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Takdagvatten kan ledas till växtbäddar som ansluts i anslutning till 
byggnaderna eller ledas till dem via ränndalar.  

 
Förslag på hantering av dagvatten från dagvattenutredning (Källa: Sweco). 

 

Yta som behövs för att tillgodose fördröjningen inom området för att klara 
ett 10-års regn (förutsatt en nedsänkning på 25 cm, jordartslager 0,4 meter 
och porösitet på 25%) Se dagvattenutredning för mer information. Om 
växtbäddar endast används behövs en yta på 740 m2.  

Då föreslagna lösningar är baserade på nationella höjddatabasen (SCALGO 
Live 2021) så krävs att föreslagna åtgärder kräver en noggrann 
höjdsättning. Ett mer detaljerat höjdunderlag avseende framtida mark, 
vägar och byggnader bör tas fram i tidigt skede avseende projektering av 
området.  

Valda lösningar för planen: 

Sedan dagvattenutredningen genomfördes har planområdet utökats något i 
den sydöstra delen. Andelen naturmark har också utökats.  

Avseende dagvattenledning i lokalgatan så kommer en pumpstation inte 
byggas utan dagvattnet ska efter lokal fördröjning inom fastigheterna ledas 
till den större fördröjningsanläggningen. Se nedan avsnitt ”Vatten och 
avlopp samt dagvattenhantering på allmän plats”.  

Inom kvartersmark ska nedsänkta växtbäddar anläggas och även 
svackdiken kring parkeringsytor. Dagvattnet ska efter lokal fördröjning 
ledas österut (avseende kvartersmark för flerbostadshus) och mot 
lokalgatan alternativt det södra diket (avseende kvartersmarken för 
småhusbebyggelse).  
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Avseende flerbostadshuset ska nedsänkta växtbäddar anläggas och 
svackdiken anläggas kring parkeringsytor och byggnad samt även i 
anslutning till fastighetsgränser. Marken sluttar åt öst, sydöst så med god 
planering av lutning bör dagvattnet efter fördröjning kunna ledas till det 
öppna dike i naturmark som ska anläggas i planområdets östra del. 
Oljeavskiljare rekommenderas att anslutas innan dagvattnet når detta dike.  

Diket kommer leda ned till en skålformad gräsyta i den sydöstra delen av 
planområdet där vatten vid större nederbördsmängder kan samlas innan 
det via befintligt dikessystem leds vidare för att slutligen nå recipienten 
Örsundaån. 

Permeabla ytskikt förordas men kommer inte vara ett krav men kan minska 
andelen fastighetsyta som ses som hårdgjord. En begränsning av andel 
hårdgjord yta av kvartersmarken införs och även marklov kopplat till detta. 
 
Att dagvattenanläggningar på fastighetsmark och ev. behov av oljeavskiljare 
kopplat till större parkeringsplatser kommer till stånd regleras i 
marköverlåtelseavtal och köpekontrakt, se mer under avsnittet för 
Genomförandefrågor. Risker kopplat till dagvatten redovisas under avsnittet 
Miljöriskutredning.  
 

Riskutredning  Då planområdet ligger i ett område som kan påverkas av transportled för 
farligt god bör en utredning göras för att människors hälsa och miljön inte 
påverkas negativt. AFRY har för detta planarbete tagit fram en 
riskutredning för både människors hälsa, men även en miljöriskutredning 
för att utreda riskerna för miljön (se nedan). Utredningen syftar till att 
kvantitativt utreda risken för området med avseende på transporter av 
farligt gods samt också kvalitativt bedöma påverkan på närliggande 
riskobjekt och ifall riskreducerande åtgärder krävs och hur de då behöver 
utformas.  
 
I Heby kommuns översiktsplan (Kommunplan 2013) finns riktlinjen att vid 
exploatering från transportled med farligt gods bör risksituationen 
bedömas. En riskanalys bör utgöra ett av underlagen i planhandlingarna. 
Risksituationen kan under särskilda omständigheter behöva utredas även 
utanför 150 meters avstånd. 
 
Utredningen utgår från Länsstyrelsen i Stockholm läns dokument ”Riktlinjer 
för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods 
(2016)” där olika zoner och deras skyddsavstånd redovisas. Tanken är att 
verksamheter och markanvändning med stor persontäthet ska befinna sig 
så långt bort från transportled med farligt gods som rimligen kan vara 
möjligt för att minska individ- och samhällsrisken för tredje person. Ju 
kortare avstånd mellan tänkt användning och avstånd till transportled desto 
högre krav på riskutredning. 
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Rekommenderad indelning i zoner och användningar kopplade till dessa (Länsstyrelsen 
Stockholm 2016) (Källa: AFRY). 

 

Analysen görs i tre steg. Först riskanalys som identifierar olika risker. Sen 
en riskvärdering/analys (kvantitativa beräkningar av individrisk och 
samhällsrisk) som jämförs mot uppställda kriterier som tillämpas vid 
riskvärdering inom planprocessen (Räddningsverket 1997) om sedan 
utmynnar i slutsatser om vilka åtgärder som kan behöva genomföras. Även 
en kvalitativ analys av badhuset har genomförts. Nedan presenteras dessa 
steg kortfattat (för komplett genomgång hänvisas till Riskutredningen).    
 

Riskanalys, identifiera riskerna:  

Vid riskanalysen tittas på de angränsande områdena om vilka verksamheter 
som finns samt persontätheten för att kunna beräkna individ och 
samhällsrisker. Bostäder och verksamheter inom 150 meter har inkluderats 
i beräkningarna med grund i Länsstyrelsens riktlinjer angående riskhänsyn 
vid fysisk planering intill transportleder för farligt gods. Väg 72 är sekundär 
transportled för farligt gods.  

Förutom den idag befintliga persontätheten beräknas också ett alternativ 
där den tillkommande exploateringen inkluderas. Man jämför därmed 0-
alternativet med ett utvecklingsalternativ. Endast kvartersmarken inom 
150 meter från väg 72 inkluderas. 

  
Uppskattad tillkommande personbelastning inom planområdet för kvartersmark inom 150 meter 
från väg 72. (Källa: AFRY). 
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En riksinventering av riskobjekt runt planområdet har genomförts. Dessa 
verksamheter inkluderar badhuset, återvinningsanläggning, värmeverk, 
dalabanan och drivmedelstationer samt trafiken på väg 72. 

Avseende verksamheter är det endast klor i det närbelägna badhuset som 
kan innebära en risk för planområdet. Övriga verksamheter ligger på lägre 
avstånd från området.  

För väg 72 har ÅDT för total trafik, tung trafik och farligt gods använts och 
räknats upp från 2019 till prognosår 2040.  

 
Trafikuppräkningstal 2019-2040 på väg 72. (Källa: AFRY). 

Frekvensen för en olycka beräknas till att inträffa en gång var 51:e år (se 
beräkningsbilaga till riskutredningen).   

Fördelningen av farligt gods delas in i nio olika sk. ADR-klasser och är tex. 
Brandfarlig gas, Explosiva ämnen, Brandfarlig vätska m.fl. Då ingen lokal 
statistik för aktuell väg finns utgås istället från den nationella statistiken 
avseende farliga godstransporter på väg- och järnvägsnätet. Sammantaget 
beräknas att ett medelvärde på 3,41 % av det sammanlagda antalet 
transporterat tonnage är av typ farligt gods. Sammantaget framgår det att 
antalet transporter med farligt gods minskat sedan 2015 och att klassen 
brandfarliga vätskor står för mer än hälften av alla transporter.  

Riskutredningen går också igenom olycksscenarion för varje klass av farligt 
gods och beräknar personrisken för de klasser som är relevanta. Förutom 
riskklasserna har även brand i elfordon inkluderats.  

Totalt identifieras 7 scenarier som analyseras vidare: 

 Befintligt badhus (kvalitativ analys) 
 Brand i elfordon (kvalitativ analys) 
 Olycka på väg 72: (kvantitativ analys) 

- Explosivämnen: explosion 
- Brandfarlig gas: jetbrand, gasmolnsbrand/explosion och BLEVE 
- Giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas 
- Brandfarlig vätska: pölbrand 
- Oxiderande ämnen: explosion och brand 

Beräkning av risker baseras på vedertagna kriterier som används i 
riskutredningar i Sverige och andra länder i Europa. Olika kriterier 
utformas som ett intervall där det finns en övre gräns över vilken riskerna 
inte är acceptabla och en undre gräns där riskerna under är acceptabla. 
Mellan dessa två gränser finns det s.k. ALARP området (As Low As 
Reasonably Practicable) där kosteffektiva riskreducerande åtgärder bör 
utföras.  

Kriterierna för individrisk ligger för en hypotetisk oskyddad person 
utomhus mellan en Övre gräns där risker, under vissa förutsättningar kan 
tolereras: 10-5 per år samt en nedre gräns där risker kan kategoriseras som 
små: 10-7 per år.  
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Kriterierna för samhällsrisk baseras på liknande kriterier fast med den 
skillnaden att denna typ av risk beräknas med avseende på de i undersökt 
område som faktiskt utsätts för risken.   

Förutom uppställda kriterier utgås även ifrån fyra principer: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska 
medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk ska detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i 
proportion till den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, 
verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen: Risker bör, i relation till den nytta 
verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 

 Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör 
detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga 
resurser än i form av katastrofer. 

 

Individrisk: 

På avstånd om 30 meter från närmsta vägkant är individrisknivån att 
betrakta som acceptabel utan krav på riskreduktion (se gult sträck nedan) 
På kortare avstånd än 30 meter är individrisknivån inom det så kallade 
ALARP-området där kostnadseffektiva riskreducerande åtgärder bör vidtas. 
På avstånd om 12 meter från närmsta vägkant är individrisknivån i övre 
ALAPR-området vilket ställer högre krav på riskreducerande åtgärder.  
 

 
Individriskkonturer. Orange linje: över 10-6, Gul linje: över 10-7 och grön linje: över 10-8 per år. 
(Källa: AFRY). 

 

Samhällsrisk: 
De beräknade samhällsrisknivåerna för noll- och utvecklingsalternativet 
syns i grafen nedan. Grafen visar att samhällsrisknivån hamnar helt inom 
acceptabla nivåer för nollalternativet. Utvecklingsalternativet når 
emellertid upp över det lägre acceptanskriteriet vilket medför 
att samhällsrisknivån är inom ALARP-området. Detta betyder att åtgärder 
vars kostnad står i proportion till dess riskreducerande förmåga bör vidtas. 
 
De huvudsakliga anledningarna till att samhällsrisken är låg beror på att 
risknivåerna från väg 72 generellt är låga och att personbelastningen i 
området är relativt låg, i synnerhet på korta avstånd från vägen.  
 
Genom att för samtliga olycksscenarier summera produkten av konsekvens 
och frekvens beräknas respektive scenarios andel av den totala riskbilden. 
Efter sammanvägningen syns att brandfarlig gas utgör 90 % av 
samhällsrisken, giftig gas ca 4 %, och explosivämnen 6 %. Brandfarlig 
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vätska har endast konsekvensområde upp till ca 45 meter och bidrar därför 
marginellt till samhällsrisknivån. 
 

 
Graf som visar samhällsrisk. ALARP-område mellan grön och röd linje. (Källa: AFRY). 

 
Kvalitativa analyser har genomförts avseende badhuset (klorutsläpp) och 
risken för brand i elfordon. Det konstateras att det inte skett några större 
olyckor i Sverige där utsläpp av klorgas från badhus har resulterat i stora 
konsekvensområden. I de rapporterade fall som studerats har påverkan 
endast varit inom aktuell byggnad och inte påverkat intilliggande 
bebyggelse. 

Avseende brand i elfordon så kan fordonsbränder generellt medföra stor 
rökutveckling av hälsovådliga gaser. Risken för denna typ av bränder är 
accepterat i samhället då parkeringar finns i alla bostadsområden samt är 
en förutsättning för människors mobilitet. Skillnaden mot en ”vanlig” 
fordonsbrand jämfört med ett elfordon är att flourvätesyra kan bildas vid 
brand av lithiumjonbatteri. Denna gas är dödlig vid höga koncentrationer 
och innebär främst utmaningar för räddningstjänsten.  

Risken för klorutsläpp och gaser från fordonsbrand i elfordon ses som låga. 
Dock bör laddningsplatser för el-fordon placeras närmast i riktning mot väg 
72 när ytparkering anläggs för att utöka avståndet till lamellhuset. 

Slutsatser: 
 
Individriskberäkningarna för transport av farligt gods visar att 
individrisknivån är acceptabel på avstånd om 30 meter från väg 72. 

Samhällsriskberäkningarna visar att samhällsrisknivån är acceptabel för 
nollalternativet med att utvecklingsalternativet når upp till ALARP-området, 
varför åtgärder föreslås vars riskreducerande förmåga står i proportion till 
dess kostnad. Följande åtgärder rekommenderas: 
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 Stadigvarande vistelse ska inte uppmuntras inom 30 meter ifrån väg 

72. 
 Bebyggelsefritt avstånd om 30 meter från väg 72. Parkering och 

exempelvis gång- och cykelbana är emellertid tillåten. 
 Om en omdisposition av detaljplanen där lamellhuset förläggs på 

avstånd kortare än 50 meter bör dock samhällsriskberäkningen 
revideras. 

 Lamellhusets balkonger och uteplatser ska förläggas i riktning åt söder. 
 Lamellhusets friskluftsintag ska riktas åt söder eller förläggas på tak. 
 Det ska vara möjligt att utrymma lamellhuset i sydlig riktning bort från 

vägen. 
 Eventuell infrastruktur för laddning av el/hybridfordon förläggs mot 

väg 72 för att öka avståndet till lamellhuset. Vidare bör 
räddningstjänsten informeras om eventuella laddningsplatser för att 
kunna inkludera i sina insatsplaner. 

 
Om föreslagna åtgärder efterlevs bedöms planerad markanvändning vara 
möjlig och medföra en acceptabel risknivå. 

 
I planförslaget är det som närmast möjligt att bygga lamellhuset 50 meter 
från väg 72. En mindre byggrätt avseende komplementbyggnader får 
uppföras på korsmark fram till u-området som ligger som närmast drygt 30 
meter från väg 72. Bestämmelser om balkonger och uteplats tillåtna 
placering införs, samt också avseende placering av utrymningsväg och 
friskluftsintag.  
 

Miljöriskutredning Planområdet ligger i närheten av Heby tätorts vattenskyddsområde 
Hedåsen som försörjer Heby, Morgongåva och Vittinge med vatten. Syftet 
med miljöriskutredningen är att utreda riskerna som aktuellt planområde 
bidrar med avseende miljörisker från farligt gods på väg 72. Trafikverkets 
metodik för att bedöma risker från vägar mot yt- och grundvattenskydd ”Yt- 
och grundvattenskydd – Metodik och riskhantering och riskanalys samt 
principer för åtgärdsval” har använts som inspiration för denna 
undersökning.  
 

 
Vattenskyddsområde Heby.  
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Miljökvalitetsnormerna (MKN) för Örsundaån avseende dag- ytvatten från 
området anses ifall föreslagna dagvattenåtgärder genomförs att inte öka och 
MKN för Örsundaån inte riskeras.  Dock kan andra risker tillkomma som 
inte behandlades i dagvattenutredningen. 
 
Det är: 

 Etableringen av bostäder kan öka redan idag befintliga risker. 
 Ökning av personbilstrafik och personer i närhet av väg 72 kan 

öka risker för att personer korsar vägen.  
 Tillkommande trafik och parkering kan medföra 

bländningsrisk för trafikanter på väg 72 med ökad risk för 
olyckor. 

 Vid byggskede ökar risk för olyckor. Stora arbetsfordon och 
arbetsmoment under byggskedet kan innebära buller, 
vibrationer, utsläpp etc. som kan påverka omgivningen: 

- Schaktning och packning (vibrationer, sprickor på närliggande 
bebyggelse, konstruktioner t.ex. underjordiska ledningar) 

- Spill från arbetsfordon, hantering av bränslen, oljor och andra 
kemikalier i byggskedet. Lokalisering och förvaring  
 I byggskedet förekommer trafik där man inte normalt förväntar 

sig detta. Det kan innebära ökad risk för trafikolyckor.   
 
Miljöriskutredningen gav som resultat att miljörisken är att betrakta som 
acceptabel för grundvattentäkten till följd av en mycket låg sannolikhet och 
låg sårbarhetsklassning. Utredningen medför därför inte någon 
kravställning på riskreducerande åtgärder eller några planbestämmelser. 
 
Rekommendationer: 
 

- Oljeavskiljare rekommenderas. 
- Diken mot väg 72 som kan hålla kvar ett eventuellt utsläpp. 

 
Diken finns redan idag längs med väg 72 och kommer inte att påverkas av 
planförslaget.    
 
Ska beaktas vid projektering, bebyggande av området: 
 

- Vid anläggande av parkering bör risker avseende bländning och 
missledande visuell ledning beaktas. Topografi och belysning bör 
anpassas så bländning undviks t.ex. en skärm, mur eller vall.  

- Risker avseende påverkan på befintlig bebyggelse och befintliga 
ledningar vid byggskedet ska vidare undersökas och redovisas 
avseende vibrationer vid pålning, schaktningsarbeten etc. Vid 
användning av stålpålar ska dessa fyllas med betong för att 
säkerställa att inga öppna vägar finns ner till 
grundvattenmagasinet. 

- Riskanalys avseende påverkan av pålning t.ex. vibrationer och 
sättningsrisk för befintlig vägbro på väg 72/Idrottsvägen ska tas 
fram i projekteringsskedet. Vibrationsmätningar och kontroll bör 
även göras under hela grundläggningsfasen.  

- Risken för ett större utsläpp av kemikalier vid byggfasen är liten 
men byggherren ska ha tillgång till den saneringsutrustning som 
krävs för att hantera ett utsläpp samt utse lämpliga specifika 
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platser där tankning etc. görs så att konsekvensen av utsläpp kan 
begränsas.  

 
Övrigt  
 
Vid eventuellt byggande av garage får inte avlopp från garaget kopplas in på 
dagvattenledningar för att undvika olyckshändelser och påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. För mindre garage förordas vatten/olje-
rännor i garagets platta där oljespill kan samlas upp och lämnas till återbruk 
som farligt avfall. För större garage ska Sala-Hebys miljöenhet kontaktas för 
bedömning av eventuellt behov av oljeavskiljare.  
 

Brandsäkerhet Planområdet är inom räddningstjänstens insatstid på 10 minuter.  
 
Byggnader inom kvartersmark ska utformas efter BBR:s 5 kapitel samt att 
fastighetsägaren ansvarar för att framkomligheten till byggnaden är 
tillräcklig. Brandposter kan vara nödvändigt att anordna inom planområdet. 
Antal, placering och utformning av brandposter ska samrådas med Heby 
kommuns VA-enhet och räddningstjänsten i projekteringsskedet. Befintlig 
brandpost finns vid den planerade infarten till planområdet, på 
idrottsvägen.  
 
Tillgängliga brandposter ska enligt VAV P83/P76 finnas max 75 meter från 
byggnader inom området. Infartsvägen till området och övriga vägytor ska 
till bredd och bärighet anpassas för utryckningsfordon (2.2.1.16 
Utryckningsfordon Lu, TrV VGU 2012:199). 
  
En ventil mellan fördröjningsanläggning och dagvattensystemet ska 
anläggas så att ventilen helt kan stänga av utflödet till dagvattensystemet 
vid en eventuell brand. Detta för att förhindra att förorenat släckvatten når 
recipienten. Vattnet kan sedan pumpas upp i tankbil för vidare transport till 
lämplig deponi efter samråd med ansvarig tillsynsmyndighet (Sala-Hebys 
miljöenhet). 
 
Räddningstjänsten har informerat att deltidsstationen i Heby inte längre har 
tillgång till stegbil. Detta bör beaktas avseende då flerbostadshuset kan bli 
högre än 3 våningar och eventuell brand kan innebära problem att utrymma 
den översta våningen i händelse av brand.  
 
Räddningstjänsten föreslår att detta kan lösas genom att anlägga 
brandskyddade trapphus. 
 

Markföroreningar Inga markföroreningar är kända inom planområdet. Skulle en förorening 
uppmärksammas genom syn- doftintryck ska Sala-Hebys miljöenhet 
kontaktas. 
 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
samt dagvatten-
hantering på allmän 
plats 

Planområdet ligger inom Hebys verksamhetsområde för kommunalt vatten- 
och avloppsnät. Kommunen är även ansvarig för dagvattenhanteringen för 
vägar, gator och allmänna platser. 
 
VA-ledningar finns nedlagda i den norra delen av planområdet.  
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Under den nya lokalgatan kommer VA och dagvattenledning att nedläggas. 
Angöringspunkterna för VA ledningen kommer avseende vatten att göras i 
väster, vid Idrottsvägen där den nya lokalgatan får sin infart. 
Spillvattenledningen kommer anslutas via en nyanlagd ledning från 
vändplanen längs naturmarken upp till befintlig spillvattenledning inom u-
området. Vid eventuell anläggning av parkeringsplats inom den norra 
kvartersmarken ska u-området vara tillgängligt vid eventuell service av de 
befintliga ledningarna.  
 
Avseende dagvatten planeras denna inte att kopplas på det befintliga 
dagvattennätet. Detta då en pumpstation skulle bli nödvändig att anlägga. 
Istället kommer dagvattnet som rinner ned i lokalgatans brunnar via 
självfall ledas till fördröjningsanläggningen. Detta förutsätter att de 
angränsande fastigheterna bygger egna anläggningar för fördröjning och 
rening innan det leds ut till lokalgatan i enlighet med förslagen i 
dagvattenutredningen. Förutom växtbäddar kan även dessa kompletteras 
med sandfällor, planteringar etc. 
 
Fallet för den nya spillvattenledningen måste tillgodoses. För att få 
tillräckligt fall skall höjdnivån för vändplanens östra del läggas på + 52 
meter (RH2000).  
 
Föreslagna dagvattenanläggningar inom allmän platsmark innefattar det 
befintliga öppna diket i söder. Detta dike som idag är grunt och igenväxt 
kommer rensas och förbättras så funktionen bibehålls. Ett nytt öppet dike 
kommer anläggas längs med den östra plangränsen. Även detta dike 
kommer leda dagvatten med självfall ned till fördröjningsanläggningen.  

Fördröjningsanläggningen kommer utgöras av en gräsbeklädd skålad yta 
med makadamfyllning för att ytterligare rena dagvattnet. 
Fördröjningsanläggningen ska ha en minsta volym på 350 m3. Det strypta 
utflödet anpassas till dagens beräknade utflöde på 25 l/s och leds, möjligen 
genom en trumma under befintlig gång- och cykelväg nere i planområdets 
sydöstra del.   
 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1674
Datum: 2022-06-29



- MARK OCH PLANERING -   ANTAGANDEHANDLING 
2022-06-29 

 

Dnr 2020/28 
DP 394 

67 (32) 

 

 
Överläggsbild som visar principiell fördröjning innan det leds vidare till befintligt dikessystem 
(ljusgrön färg) som slutligen utmynnar i Sjömossen.  Efter att dagvattnet fördröjts och renats 
inom respektive fastighet leds det vidare till ett nytt dike (mörkgrön färg) alternativt till befintligt 
dike i söder eller mot dagvattenbrunnarna i lokalgatan.  

Allt dagvatten ska ledas till fördröjningsanläggningen i planområdets 
sydöstra del. Avrinningen från detta magasin ska vara 25 liter/sekund och 
kopplas ihop med det befintliga dikessystemet.  

Grundläggnings-
metod 

Enligt utförd Geoteknisk utredning så bedöms inte risk för skred föreligga. 
Inga sättningar bedöms pågå i leran men vid påförs last så kan 
överkonsolideringskvoten närma sig eller hamna under 1 som innebär att 
sättningar då kan uppstå. 

För flerfamiljshuset bedöms det därför att pålning är nödvändigt oavsett 
placering inom planområdet. Pålning rekommenderas att utföras av 
spetsburna slagna stål- eller betongpålar i det område där huset planeras. I 
de fall stålpålar används ska dessa fyllas med betong för att säkerställa att 
inga öppna vägar finns ner till grundvattnet.  

I den sydvästra delen rekommenderas inte att detta hus placeras utan har 
istället planerats för lägre småhusbebyggelse. Se mer information ovan 
under avsnittet Geoteknik. 

Då uppskattat pålningsdjup är från 15-16 meter upp till ca 27 meter så bör 
det beaktas vid projektering last, antal nödvändiga pålar samt djup per påle 
så att marken kan ta upp påförd last tillräckligt bra samt den stora kostnad 
som pålning innebär. Förslaget att flerfamiljshuset därför får vara max 4 
våningar i västra delen och 3 våningar i den östra har även tagits med tanke 
på att minska den påförda lasten där pålningsdjupet är som störst. 

Kompletterande undersökningar om faktiskt pålningsdjup rekommenderas 
att genomföras tidigt i projekteringsskede. Även en kompletterande 
geoteknisk utredning ska genomföras i projekteringsskedet som ska utreda 
laster, nödvändigt påldjup och utformning av pålar för att utesluta risk för 
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grundvatten samt vibrationspåverkan omkringliggande bebyggelse och 
anläggningar. 

 

Värme, El och 
Bredband 

Värme: 
Stamledning för fjärrvärme finns utbyggt i Heby tätort och har kapacitet att 
försörja området. Horrsta Panncentral ligger i nära anslutning till 
planområdet. Sala-Heby Energi bör kontaktas tidigt i projekteringsskedet 
om fjärrvärme önskas försörja hela eller delar av planområdet. 
 
El: 
Inom U-området i planområdets norra del finns ledningar som tillhör Sala-
Heby Energi. I tidigt skede när markarbeten planeras inom hela 
planområdet (inte bara i närheten av u-området) ska Sala-Heby Energi 
kontaktas. Eventuellt kommer Sala-Heby Energi nedlägga ett nytt rör för att 
förenkla framtida underhåll.  
 
Den befintliga transformatorstationen mellan isrinken och Heby Arena 
(strax utanför planområdet) ligger bra till för att dra nya kablar som kan 
försörja planområdet. Stationen bedöms också ha tillräcklig kapacitet för 
detta. Ifall ökat effektbehov ändå skulle behövas kan denna station ersättas 
med en större. Det finns därför inget behov att planlägga för ett E-område 
för transformatorstation inom denna plan. 
 
Då en fördröjningsanläggning planeras i planområdes sydöstra del så ska 
kontakt tas tidigt med Sala-Heby Energi för att bestämma den lämpligaste 
dragningen avseende nedläggning av ledningar till området.  
 

 
Transformatorstation 
 

Bredband: 
Möjlighet för inkoppling till fibernät finns inom och i direkt närhet av 
planområdet av flera aktörer.  
 
Lidén data har en befintlig kanalisering precis innanför 
planområdesgränsen i den södra och västra delen av planområdet. Därför 
ska Lidén Data kontaktas i god tid innan markarbeten företas i närheten av 
naturmark (speciellt i den sydöstra delen där fördröjningsanläggningen ska 
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anläggas) Detta så att eventuell nödvändig flytt av berörd kanalisering kan 
genomföras.  
 

 
Översiktlig bild nedlagd fiber. (Källa: Lidén data). 

 

I direkt närhet av planområdet finns även fiber nedlagt av IP-Only samt 
planerad nedläggning har ansökts av Open Infra.  
 
Observera att allmän platsmark natur på östra sidan ska ha ett flertal 
anläggningar som måste samordnas vid bebyggandet av området. Dike, 
spillvatten, fördröjningsanläggning och el-försörjning in till området samt 
den idag befintliga fiberkanalisationen. Eventuellt kan i framtiden ett 
bullerplank också behöva anläggas. 
 
Att tidig kontakt tas med ledningsägare, elbolag, kommun och exploatör är 
därmed av största vikt för att samordna nödvändiga åtgärder på lämpligast 
sätt.  
 

Postutdelning Vid nybyggnation av småhusbebyggelse placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. Kontakt med PostNord ska ske gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 

Avfall Sophantering löses av fastighetsägaren. 
 
VafabMiljö ansvarar för avfalls- och latrinhanteringen i Heby kommun. 
Närmsta större återbruk ligger i Östervåla.  
 
I flerbostadshus är det brukligt att insamling av avfall sker bostads- eller 
kvartersnära i miljöbod, omstart, underjordsbehållare eller liknande. 
VafabMiljö bör kontaktas tidigt i projekterings-/bygglovsfasen gällande 
placering, angöring och dimensionering.  
 
Avfallshanteringen ska följa kommunens föreskrifter om renhållning och de 
rekommendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen, Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och 
ombyggnation”.  
 
Vidare anges att avfallshanteringen ska följa kommunens föreskrifter om 
källsortering. Det innebär att hushållen utöver rest och matavfall även har 
skyldighet att sortera ut till exempel glas, metall, tidningar, plast och 
pappersförpackningar och farligt avfall. Dessa fraktioner ska lämnas till 
avsett insamlingssystem. Återvinningsstation finns ca 300 m från 
planområdet. 
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Klimatdeklaration, 
laddinfrastruktur 

Från och med 1 januari 2022 är byggherrar skyldiga att lämna 
klimatdeklaration. Det innebär att byggherren är skyldig att lämna in en 
klimatdeklaration som innehåller uppgifter om byggnaden och 
klimatpåverkan från byggnaden under byggskedet. Först när 
klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket får Byggnadsnämnden lämna 
slutbesked, det vill säga meddela att byggnaden får tas i bruk. 

Krav på laddinfrastruktur. För de som ansöker om bygglov efter den 10 
mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur 
för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på 
ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och 
liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på 
laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur 
laddutrustningen ska utformas. Detta krav avser aktuellt flerbostadshus där 
fler än 10 parkeringsplatser ska anläggas. Därmed ska 20 procent av 
parkeringsplatserna ha ledningsinfrastruktur och minst en laddningspunkt 
för elfordon.  

 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Preliminär tidplan för detaljplanen är: 

Samrådsfas: Q1 2022 

Granskningsfas: Q2 2022 

Antagande: Q3-Q4 2022 

Genomförandetid Genomförandetid för planen är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid kan begränsas. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras och upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen 
behöver beaktas och fastighetsägaren har då inte rätt till ersättning för till 
exempel förlorad byggrätt.   

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Det kommunala 
huvudmannaskapet innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift 
och underhåll för anläggningar belägna på allmän plats inom planområdet. 

Förfarande Planen handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 

Avtal  Inom planområdet finns ett skötselavtal. Nyttjanderättshavaren är 
medveten om att området är under planläggning och att avtalet kommer att 
sägas upp inom kort.  
 
Planområdet är uppdelat i tre områden med kvartersmark. Avseende den 
större norra kvartersmarken avsedd för flerbostadshus kommer 
kommunen upprätta avtal mellan kommunen och blivande exploatör för att 
reglera ansvar och åtaganden mellan parterna.  
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Övrig kvartersmark kan komma att säljas till exploatör alternativt säljas till 
privatpersoner. 
 
Vid en framtida markanvisning kommer stor vikt att läggas på arkitekturen 
och byggnadens uttryck. En hög arkitektonisk kvalité eftersträvas eftersom 
byggnaden får en stor visuell påverkan vid västra infarten till Heby tätort.  
 
Marköverlåtelse eller köpeavtal ska reglera följande utöver vad 
standardavtalen innehåller: 

 Dagvattenanläggning (LOD). 
 Behov av oljeavskiljare för större parkeringsplats. 
 Uppställningsplats under exploatering. 

 

Ansvarsfördelning  Heby kommun ska ansvara för: 
 

 Framtagande av detaljplan. 
 Upphandling och anläggande av allmän plats samt dess framdrift 

och underhåll. 
 Upphandling och genomförande av åtgärder avseende vatten-, 

spillvatten- och dagvattenledningar. 
 Ansökan om fastighetsbildning för den allmänna platsen med 

kommunalt huvudmannaskap och för småhusfastigheterna. 
 Besluta om lokal trafikföreskrift för den nya lokalgatan (lågfartsgata 

30 km/h). 
 
Köpare/byggherre bekostar även eventuella kompletterande utredningar 
avseende grundläggning i projekteringsskedet samt söker och bekostar 
nödvändiga tillstånd och sköter myndighetskontakten avseende anläggande 
av berg- fjärrvärme, dagvattenlösningar inom kvartersmark etc.  
 
Lokal trafikföreskrift för den nya lokalgatan (lågfartsgata 30 km/h) beslutas 
av Heby kommun.  

Del av kommunens mark kan genom planen säljas för bostadsändamål. Det 
kan i jämförelse med gällande plan ge kommunen ökat ekonomiskt tillskott. 
Ny allmän plats ger också utgifter för byggnation, drift och underhåll. 

 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Kostnadsfördelning mellan kommunen och exploatör: 
 
Kommunen 
 
De delar av Horrsta 4:36 som genom denna detaljplan planläggs som 
kvartersmark kommer säljas. 
 
Framtida intäkter avseende markförsäljning ska täcka kostnader så som 
anläggande av allmän platsmark, framtagande av detaljplan samt övriga 
kostnader i samband med exploatering av området. Kostnadsfördelning vid 
tillkommande gång- och cykelvägar regleras i avtal. 
 
Kommunens kostnader består av framtida drift- och underhållskostnader 
för de anläggningar som byggs inom allmän platsmark. 
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Exploatör 

Exploatör erlägger köpeskilling (som avser mark, utbyggnad av allmän 
platsmark, upprättande av detaljplan mm) till kommunen avseende förvärv 
av mark. 
 
Exploatör ansvarar och bekostar alla till kvartersmarken hörande 
lantmäteriförrättningar, bygglovsavgift, kompletterande utredningar, 
projekteringar och byggnationer samt drift och underhåll inom 
kvartersmark mm. 
 
Exploatör bekostar eventuell flytt, förändring och skyddsåtgärder av 
ledningar som krävs inom eller i anslutning till det planlagda 
kvartersmarksområdet för genomförande av detaljplanen. 

Exploatör erlägger anslutningsavgifter för VA, el, tele och datainfrastruktur. 

Exploatör söker och bekostar nödvändiga tillstånd och sköter 
myndighetskontakten avseende anläggande av berg- fjärrvärme, 
dagvattenlösningar inom kvartersmark etc. 

Köpare av villafastighet 

Erläggande av köpeskilling avseende förvärv av blivande villatomter samt 
erläggande av planavgift, anslutningsavgifter för t.ex. vatten/avlopp, el, 
värme, bredband etc. 

 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Samfälligheter mm. Horrsta 4:36 har idag ett skötselarrende som efter 2022-03-01 förlängs 
med ett år i taget. Uppsägningstiden av arrendet är tre månader så 
uppsägning av detta arrende ska ske senast 31-december för att 
exploatering ska kunna påbörjas tre månader senare.  

En mindre bit av planområdet omfattas av vägsamfälligheten Västerlövsta 
Prästgård S:1. Samfälligheten brukas inte för väg idag. Kommunen har rätt 
att lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för allmän plats som 
kommunen ska vara huvudman för (6 kap. § 13 PBL). Kommunen är även 
skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark som enligt 
detaljplanen ska användas för allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap (14 kap. § 14 PBL). Se även avsnittet 
”Markägoförhållanden”. 

Dagvatten från planområdet planeras anslutas till befintligt dikessystem. 
Flöden ut ska via fördröjning förbli oförändrat som idag. Skulle flöden ut 
från området öka rekommenderas att omprövning av det markavvattnings-
företag och till detta kopplat båtnadsområde genomföras (Båtnadsområde: 
UH1295). Åtgärder får inte utföras som påverkar dikningsföretagets syfte 
och funktion.  

Anläggande av dike och åtgärder i befintligt dike såsom urgrävning kan vara 
markavvattning. För markavvattning behöver tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen.  
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Fastighetsbildning För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheterna överensstämmer 
med detaljplanen.  

Planområdet som planeras exploateras ligger helt inom den kommunägda 
fastigheten Horrsta 4:36.  

 
Genom avstyckning från Horrsta 4:36 bildas en större fastighet i norra delen (2) samt mindre 
fastigheter inom området (3) och (4).  

 

 
Del av Horrsta 4:36 fastighetsbildas till en större fastighet (2) samt 
ytterligare två områden med kvartersmark (3 och 4). Område 3 och 4 
kommer bestå av flera mindre fastigheter beroende på vilken bostadstyp 
som bestäms. I listan nedan beskrivs därför denna kvartersmark som en 
enda fastighet i dagsläget.   

Lokalgatan och Naturmark (1) läggs till lämplig kommunal fastighet, 
förslagsvis även fortsättningsvis tillhöra Horrsta 4:36. Gång- och cykelvägar 
kommer att tillkomma på allmän platsmark i projekteringsstadiet när 
lämplig förbindelse har utretts.  

Genomfartsvägen (väg 72) som finns på den kommunala fastigheten 
Västerlövsta Prästgård 1:16 berörs av vägrätt och påverkas inte av denna 
plan.  

Genom ledningsrättsförrättning säkras rätt för allmänna ledningar inom 
kvartersmarkens u-område.  
 

1 

2 

3 

4 
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Nummer/ 
Fastighet 

Storlek Avyttrar Erhåller Storlek efter 
fastighetsbildning 

Horrsta 4:36 1104203 m2 23939 
m2 

- 1080264 m2 

1 - Allmän 
platsmark:  
 
Gata, Natur 

5232 m2 

 
Gata: 1286 m2 
Natur: 4768 m2 

 

- - Kvarstår i Horrsta 
4:36? 

2 – Ny 
fastighet 

- - 13540 m2 13540 m2 

3 – Nya 
fastigheter  

- - 4707 m2 * 

4 – Nya 
fastigheter  

- - 4860 m2 * 

     

*Fastighet 2 & 3 kommer i sin tur fastighetsbildas i flera mindre fastigheter. Hur stora varje 
fastighet kommer bli är inte bestämt i dagsläget. 

Lista över fastighetskonsekvenser (ytor).   

 

Gränser 

 

 

 

 

 

 

Planområdet är i huvudsak del av den större kommunägda fastigheten 
(Horrsta 4:36>1). Den enda befintliga fastighetsgränsen i området ligger i 
planområdets norra del längs med väg 72 (även den kommunalägd 
Västerlövsta Prästgård 1:13>3) och avser denna gräns är av ganska låg 
kvalité (medelfel 0,45 meter).  

Inför denna plan har Metria varit ute och kontrollerat denna gräns men 
kunde inte hitta gränsrör el.dyl. En fastighetsbestämning anses inte 
nödvändig då ingen byggrätt möjliggörs i närheten av gränsen. Ett 5 meter 
brett stråk av allmän platsmark Natur planläggs mellan väg 72 och 
kvartersmarken. Denna mark kommer även fortsättningsvis tillhöra den 
kommunala fastigheten Horrsta 4:36.   

I övrigt kommer nya gränser att skapas i god kvalité i och med 
fastighetsbildning av planområdet. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 Planhandlingarna har upprättats av Mikael Byström och Sara Lindberg, 
Mark- och planeringsenheten.  
 
För Mark- och planeringsenheten, 
 
Mikael Byström, Planarkitekt  
Sara Lindberg, Planarkitekt 
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 2020/28  

 
 

     

Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 www.heby.se 366-5114 212000-2049 

information@heby.se 

 

 
 

 

 
 

Förslag till ny detaljplan för 

Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36, DP 394 
 
Heby tätort 
Heby kommun, Uppsala län 
 
 
 

Granskningsutlåtande 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Granskning Granskningstiden för planförslaget har varit mellan 
2022-05-13 till och med 2022-06-07. Underrättelse om 
granskning har skickats till kända sakägare och 
remissinstanser. Underrättelsen har bland annat 
innehållit information om att planhandlingarna är 
tillgängliga på kommunens webbplats samt var en kan 
vända sig för att få planhandlingarna skickade till sig.  
 
Följande har delgivits underrättelse om granskning:  

 Länsstyrelsen (anstånd till 20 juni för yttrande) 
 Lantmäteriet  
 Räddningstjänsten Sala - Heby  
 Skanova och TeliaSonera AB, Nät samt 

Produktion 
 AT Installation 
 Lidén Data Internetwork AB 
 IP-Only  
 Open Infra 
 3G Infrastructure Services AB 
 Trafikverket 
 Region Uppsala 
 Sala-Heby Energi AB - Energinät 
 Sala-Heby Energi AB – Elnät 
 Vattenfall Eldistribution AB 
 VafabMiljö 
 Kommunala pensionärsrådet/Kommunala 

handikapprådet 
 Naturskyddsföreningen 
 Tekniska enheten, Heby kommun 
 Bygg- och Miljönämnden 
 Kultur- och fritidsenheten, Heby kommun 
 Hebygårdar AB 
 Hebyfastigheter AB 
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 Hyresgästföreningen 
 Postnord 
 PRO Heby 
 Villaägarna Sala-Heby 
 Västerlövsta Hembygdsförening 
 Ägare till berörda fastigheter och 

samfälligheter i och intill planområdet (kända 
sakägare). 

 

Yttranden Efter granskning om planförslag redovisas resultatet i 
ett granskningsutlåtande. Detta ska redovisa de 
synpunkter som inkommit samt kommunens 
ställningstagande till synpunkterna och en motivering 
till dem. 
 
Totalt 10 yttranden har inkommit. 
 

 Lantmäteriet 
 VafabMiljö 
 Skanova AB 
 Sala-Heby Energi Elnät AB 
 Tekniska enheten 
 Trafikverket 
 Villaägarna Sala Heby 
 Region Uppsala  
 Länsstyrelsen Uppsala län 
 Bygg- och miljönämnden 

Respektive yttrande återges och bemöts nedan. 
Yttrandena i sin helhet finns att tillgå på 
kommunkontoret i Heby kommun. 
 

 

Lantmäteriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Som Lantmäteriet påtalade i samrådsskedet behöver 
planens konsekvenser för samfälligheten Västerlövsta 
Prästgård s:1 tydligare framgå. Det finns inte någon 
beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller 
skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 
14 § PBL) som kommunen har att lösa in de allmänna 
platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd 
av överenskommelse. Konsekvenserna för 
samfälligheten bör även tas upp under 
fastighetskonsekvensbeskrivningen på s. 73.74. 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:28
HandlingsId: 2022:1673
Datum: 2022-06-29



 

Datum  3 (6) 
2022-05-30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plankarta 
På plankartan finns inom marken för bostäder 
beteckningen n1. Det saknas dock en sådan 
bestämmelse bland planbestämmelserna. 
Bestämmelsen finns inte heller med i redogörelsen 
kring planbestämmelserna som börjar på s. 34.  
 
Fastighetsförteckningen 
I fastighetsförteckningen med tillhörande bilaga finns 
fastigheten Västerlövsta Prästgård 1:13 upptagen 
bland fastigheter utanför planområdet. Likaså finns 
väg 72 upptagen bland rättigheter utanför 
planområdet. Detta bör revideras då både Västerlövsta 
Prästgård 1:13 och Väg 72 finns belägna inom 
planområdet.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
I planbeskrivningen på s. 4 nämns att GC-vägar på 
allmän plats tagits bort sedan samrådsskedet. 
Lantmäteriet noterar att GC-väg längs Idrottsvägen 
finns kvar i den plankarta som ställs ut för granskning. 
Detta kan med fördel ses över så att planbeskrivning 
och plankarta överensstämmer för att minska risk för 
misstolkning.  
 
I övrigt noterar Lantmäteriet att kommunen reviderat 
planförslaget sedan samrådsskedet utifrån det som 
myndigheten framfört då.  
  

Kommentarer: Konsekvenser och rättigheter för samfälligheten 
beskrivs under Markägoförhållanden och 
Fastighetsrättsliga frågor i Plan- och 
genomförandebeskrivningen.   
 
Plankarta och fastighetsförteckning har korrigerats 
efter Lantmäteriets yttrande.   

  
Länsstyrelsen Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 

10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor 
som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av 
yttrande dnr 402-1596-2022, daterat den 28 mars 
2022.  
 
Övriga synpunkter 
Vattenverksamhet 
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Åtgärder som till exempel grävning, spontning, pålning 
i ett vattenområde, kulvertering eller flytt av 
vattendrag och diken, markavvattning samt 
bortledning av grundvatten är vattenverksamhet. 
Infiltrationsåtgärder för att skydda mot sättningar 
eller liknande kan även det vara vattenverksamhet. 
Med ett vattenområde avses det område som står 
under vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, det 
vill säga vid ett 100-årsflöde. Vattenverksamhet är i 
grunden tillståndspliktig, tillstånd söks hos mark- och 
miljödomstolen. Vissa mindre åtgärder kan anmälas till 
Länsstyrelsen. Underhåll av befintliga diken kan ske till 
fastställt djup och läge men kan behöva föregås av en 
anmälan till Länsstyrelsen enligt 11 kap. 15 § 
miljöbalken om det finns risk att fisket påverkas. Enligt 
handlingarna planeras åtgärder i befintliga diken samt 
anläggande av ett nytt dike inom naturmark enligt 
plankartan. Åtgärder som anläggande av dike för att 
avvattna mark eller avleda vatten från ett område kan 
vara markavvattning om det inte rör sig om avledning 
av avloppsvatten. En förutsättning är att syftet med 
avvattningen är att varaktigt förbättra marken 
lämplighet för t.ex. bebyggelse. Anläggande av nya 
diken inom planområdet som har ett annat syfte än att 
enbart avleda dagvatten kan därmed vara en 
markavvattning.  
 
Därtill planeras det enligt handlingarna för en 
fördröjningsanläggning innan avledning av dagvatten 
mot befintligt dikessystem och Sjömossen. Sjömossen 
ligger inom Prästgårdens dikningsföretag id nr UH 
1295. Åtgärder får inte utföras som påverkar 
dikningsföretagets syfte och funktion.  

Kommentar:  Information om markavvattning införs i Plan- och 
genomförandebeskrivningen.  

 

VafabMiljö  VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har 
inga synpunkter på planförslaget. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

Sala-Heby Energi 
Elnät AB 
 
 
 
Kommentar: 

Sala-Heby Energi Elnät AB har inga synpunkter på 
detaljplanen. Som vi meddelade i samrådet har hänsyn 
tagits till våra önskemål och dessa finns i sin helhet 
med i granskningshandlingarna.  
 
Noteras. 
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Skanova AB 
 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerande planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  
 
Om så önskas kan ledningar skickas digitalt i dwg-
format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via 
https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det 
aktuella området på tfn (vxl): 020- 50 50 00 
 

Kommentar: Noteras. 
  
Tekniska enheten Tekniska enheten har inget att erinra utöver de 

synpunkter som redovisades i samband med samråd 
2022-03-25. 

Kommentar: Noteras.  
  
Trafikverket Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbebyggelse inom planområdet. Längs den 
norra delen av planområdet går allmän statlig väg 72 
som är primär transportled för farligt gods.  
 
Trafikverket vill informera om att den 
tillståndspliktiga zonen på väg 72 är utökad till 30 
meter och inte 50 som nämns i planbeskrivningen. I 
övrigt har Trafikverket inget att erinra mot att 
detaljplanen antas.   

Kommentar:  Texten i planbeskrivningen har korrigerats.   
  
Villaägarna Sala 
Heby 

Villaägarna i Sala-Heby har tagit del av detaljplanen 
avseende DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 
och har inget att erinra eller tillägga. 

Kommentar: Noteras.  
  
Region Uppsala Trafik och samhälle hänvisar till yttrandet på 

samrådshandlingarna daterat 2022-03-28. Trafik och 
samhälle har inga övriga synpunkter.  

Kommentar: Noteras.  
  
Bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag 
till detaljplan för DP 394 i Heby, Heby kommun. 
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Detaljplanen görs med standardförfarande och är nu 
utskickad på granskning till 2022-06-07. 
 
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten 
till ett nytt bostadsområde i form av ett flerbostadshus 
i 3-4 våningar längs med väg 72 samt lägre form av 
småhusbebyggelse söder om detta flerbostadshus.  
 
Samtliga av bygg- och miljönämndens tidigare 
synpunkter har behandlats. Med anledning av att 
byggrätten för komplementbyggnader på korsmark 
har utökats från 200 m2 BYA vill dock nämnden 
framföra att dagvattenanläggningen behöver 
dimensioneras till den utökade byggrätten, detta 
eftersom mängden dagvatten kommer att öka när 
byggrätten utökas.  

Kommentar: Kapaciteten på dagvattenanläggningen har bestämts 
efter planområdets maximalt tillåtna hårdgörningsgrad. 
Även gröna tak förordas som en fördröjande åtgärd 
vilket skulle resultera i mindre vatten att fördröja på 
marknivå.  
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Dnr 2020/28  
DP 394 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Detaljplan för Horrsta Norra, del av 
Horrsta 4:36, DP 394 

 
Heby tätort, Heby kommun,  

Uppsala län 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Samrådsredogörelse  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Samrådet Samrådstid för planförslaget var under perioden 2022-02-25 – 2022-03-

28. Förslaget har tillställts samrådskretsen genom utskick samt varit 

tillgängligt på kommunens webbplats.  

Följande har delgetts planförslaget skriftligen (e-post eller brev):  

- Länsstyrelsen 

- Lantmäteriet 

- Bygg- och miljönämnden 

- Räddningstjänsten Sala Heby 

- Trafikverket 

- Tekniska enheten 

- Kultur- och fritidsenheten 

- Mark och planeringsenheten (markansvariga) 

- Vafab Miljö  

- Region Uppsala (anstånd till 5 april för yttrande) 

- Vattenfall Eldistribution AB 

- Skanova och Telia Sonera Nät/Produktion 

- Upplands Energi 

- Liden Data Internetwork AB 

- Kommunala pensionärsrådet 

- PostNord 

- Hyresgästföreningen 

- Naturskyddsföreningen 

- Hebyfastigheter AB 

- Hebygårdar AB 

- PRO Heby 

- AT Installation 

- IP Only 

- Open Infra 

- 3G Infrastructure Services AB 

- Sala Heby Energi AB  
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- Villaägarna Sala-Heby 

- Västerlövsta Hembygdsförening 

- Ägare till berörda fastigheter och samfälligheter i och intill 

planområdet (kända sakägare). 

 

Planförslaget har även kunnat ses på Heby bibliotek under samrådstiden. 

 

Efter samråd om planförslag enligt standardförfarande ska resultatet av 

detta redovisas i en samrådsredogörelse. Denna ska redovisa de 

synpunkter som inkommit samt kommunens ställningstagande till 

synpunkterna och en motivering till dem. 

 

Yttranden Totalt 16 yttranden har inkommit.  

Nedanstående instanser har inkommit med yttranden:  

- Länsstyrelsen Uppsala 

- Lantmäteriet 

- Bygg och miljönämnden 

- Tekniska enheten 

- Trafikverket 

- Hebygårdar AB 

- Upplands Energi  

- Sala-Heby Energi (2 yttranden - avdelning värme och elnät) 

- VafabMiljö 

- Naturskyddsföreningen 

- Vattenfall Eldistribution AB 

- Skanova (Telia Company) AB 

- Postnord 

- Region Uppsala – Trafik och samhälle 

- Privatperson (sakägare) 

 

Respektive yttrande återges och bemöts nedan. Yttrandena i sin helhet 

finns att tillgå på kommunkontoret i Heby kommun. 

 

 

Länsstyrelsen Uppsala 
län 

 

Undersökning och samråd om detaljplan för detaljplan Horrsta 

norra, Heby kommun, Uppsala län 
 

Redogörelse för ärendet 

Kommunen har översänt detaljplaneförslag för Horrsta Norra, del av Horrsta 

4:36, DP 394, för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, samt samråd om undersökning enligt 6 kap 6 § 

miljöbalken. Planen utförs med standardförfarande enligt PBL. 

 

Syftet med planförslaget 
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Kommunens syfte med detaljplanen är att utreda möjligheten till ett nytt 

bostadsområde i form av ett flerbostadshus i 3–4 våningar längs med RV72 

samt lägre bebyggelse i form av kedjehus/ parhus eller friliggande villor söder 

om detta flerbostadshus. 

 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Planområdet ligger inom utvecklingsområde för enbostadshus i 

översiktsplanen. Länsstyrelsen uppmärksammar att kommunen har pekat ut 

utvecklingsområde för flerbostadshus i andra områden. Eftersom 

markanvändningen är utpekat som bostäder (även fast det här dock är 

specificerat som enbostadshus) anser Länsstyrelsen att planen är i linje med 

översiktsplanens intentioner då planområdet är relativt begränsat och 

kommunen avser att bebygga området med ett flerbostadshus och friliggande 

par- eller kedjehus. Inför i PB att Länsstyrelsen i yttrande 402-1596-2022 

anser att planen överensstämmer med översiktsplanen 

 

Undersökning 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad 

detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 

6 kap. 3 § MB. Inför i PB att Länsstyrelsen i yttrande 402-1596-2022 håller 

med om kommunens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
 

MKN för grundvatten 

Planområdet gränsar till grundvattenförekomsten Enköpingsåsen 

Heby-Härnevi, SE663485-156515 och ligger inom tillrinnings-område till 

grundvattenförekomsten. Enligt SGU:s sårbarhetskarta har marken låg 

sårbarhet inom stora delar av planområdet, förutom i östra delen där 

sårbarheten är högre, men den ligger under skyddande jordlager. 

 

Länsstyrelsen anser därför att kommunen ska komplettera 

planbeskrivningen med en bedömning av huruvida miljökvalitetsnormerna för 

grundvattenförekomsten följs. 

 

Länsstyrelsen gör bedömningen att jordlagret ger ett så pass bra skydd så att 

grundvattenförekomsten inte riskeras att påverkas negativt förutsatt att 

avrinning av ytvatten inte sker mot Heby Arena som ligger inom ett sårbart 

område för grundvattnet. Detta för att det är oklart hur mycket skyddande lera 

som finns kvar under Heby Arena, då det sannolikt schaktats bort mycket lera 

vid anläggning av bland annat bassäng/källare. Därmed kan skyddet i denna 

del vara lägre än för övriga delar inom när-området. 

 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att se över så att ledningsschakt inte kan 

bidra till spridning av föroreningar eller bidrar till svagheter i det skyddande 

lerlagret som skyddar grundvattenförekomsten. Till exempel om det finns 
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ledningsschakt som korsar de dagvattenlösningar som planeras i området eller 

ledningsschakt som går igenom området mot Heby arena kan dessa bidra till 

spridning av föroreningar. Även vid installation av oljeavskiljare, då det 

behövs ett relativt djupt schakt, så behöver kommunen se till att tillräckligt 

skyddande lerlager finns kvar under oljeavskiljaren, eftersom de 

ledningsschakt som leder fram till oljeavskiljare kan utgöra transportvägar för 

föroreningar över tid. 

 

Kommunen har bedömt att pålning är nödvändigt för flerfamiljshuset. 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att tydliggöra i planbeskrivningen 

att, i de fall det krävs pålning med stålpålar behöver dessa fyllas med betong 

för att säkerställa att inga öppna vägar finns ner till grundvattenmagasinet. 

Detta gäller även om det skulle bli aktuellt med pålning för den andra 

bebyggelsen inom planområdet. 

 

Länsstyrelsen anser vidare att det är positivt att källare inte tillåtas inom 

planområdet eftersom det kan finnas tunnare lerlager inom delar av området. 

 

För att förhindra att förorenat släckvatten når grund- eller ytvatten-

förekomsterna har kommunen angett att en ventil bör anläggas mellan 

fördröjningsmagasin och dagvattensystemet så att de kan stänga av utflödet till 

dagvattensystemet vid en eventuell brand. Länsstyrelsen anser att kommunen 

ska anlägga en ventil för att säkerställa att det finns en möjlighet att stänga av 

flödet och att sanera vid brand. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen bör lyfta att avlopp 

från garaget inte får kopplas in på dagvattenledningar med tanke på 

olyckshändelser och påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta 

förutsatt att de inte ansluter garage till oljeavskiljare. 

 

MKN för ytvatten 

En mindre ökning av vissa närings och förorenande ämnen beräknas 

förekommer även med dagvattenåtgärder. Dagvatten utifrån påverkanskällorna 

urban miljö eller transport och infrastruktur anses inte utgöra en betydande 

påverkan på recipienten Örsundaån Vansjön – Fjärdhundra (WA30036296). 

Exploateringen inom recipientens avrinningsområde anses vara låg varav de 

ökade föroreningsutsläppen inte anses bidra till betydande kumulativa effekter. 

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att detaljplanen i sig inte kommer 

utgöra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

 

Länsstyrelsen vill till sist belysa att det för vattenförekomster där status har 

bedömts som inte god bör en plan inte enbart leda till att motverka 

försämringar utan även ge förslag på förbättringar. Generellt föreligger ett 

kraftigt underskott av åtgärder, varvid åtgärdstakten behöver öka för att det ska 

vara möjligt att uppnå god status till de angivna tiderna. I ”Åtgärdsprogrammet 

för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021” kan kommunen finna stöd i det 

fortsatta planarbetet. 

 

Hälsa och säkerhet 
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Buller 

Utifrån redovisad bullerutredning daterad 2021-11-22 och den redovisade 

utformningen av bebyggelsen, så är bostäderna i lamellhuset som vetter mot 

väg 72 utpekade som bullerutsatta. 

Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning gällande 

bebyggelseanpassningen. Om värdet 60 dBA vid fasad överskrids bör minst 

hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en bullerdämpad sida 

med 50 dBA ekvivalent ljudnivå och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden.  

 

Alternativt bör bostäderna utformas som enkelsidiga smålägenheter med 

maxstorlek på 35 kvm. Länsstyrelsen gör även samma bedömning gällande 

uteplatser, att dessa ska placeras i skyddat läge. 

 

Översvämning 

Kommunen anger i planbeskrivningen att byggnader bör placeras 

högre än angränsande områden så att dagvattnet kan avledas ytligt vid extrem 

nederbörd, såsom ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25. Kommunen har i 

plankartan endast angett höjd över nollplan på lokalgatan. Länsstyrelsen anser 

att plankartan ska kompletteras så att det framgår att byggnader placeras högre 

än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor med flera). 

 

Geoteknik 

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att det anges olika 

topografiska höjdskillnader i Markteknisk undersökningsrapport och PM 

Geoteknik där höjdskillnaden inom området är 5 respektive 11 meter, dvs en 

skillnad på 6 meter. 

 

Övriga synpunkter 
 

Fornlämningar 

Som framgår av planbeskrivningen har en arkeologisk utredning genomförts 

inom planområdet. Utredningen konstaterade att det inte finns några 

fornlämningar inom området. Länsstyrelsen kommer därmed inte att ställa 

några krav på ytterligare arkeologiska insatser inom detaljplaneområdet. 

 

Naturmiljö 
 

Biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken 

Vissa biotoper i odlingslandskapet till exempel alléer, stenmurar, 

odlingsrösen, öppna diken och åkerholmar, omfattas av generellt 

biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken. De definieras i förordning om 

områdesskydd (1889:1252), bilaga 1. Inom ett biotopskydds- område får inte 

åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 

 

Det är oklart huruvida biotopskyddade objekt finns inom det aktuella 

planområdet och i vilken omfattning de i så fall påverkas. De objekt som pekas 

ut att eventuellt utgöra biotopskyddsobjekt är endast kortfattat beskrivna och 
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det går inte att göra någon bedömning utifrån underlaget. 

 

Länsstyrelsen anser att dessa frågor, liksom eventuella prövningar enligt 7 kap 

11 § miljöbalken, ska klargöras innan planens granskningsskede för att 

nödvändiga skyddsåtgärder och anpassningar av planen ska kunna göras. 

 

Särskilt skyddsvärda träd och rödlistade arter 

Jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd bör enligt åtgärdsprogrammet 

för särskilt skyddsvärda träd betraktas som oersättliga.  

 

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och 

växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många 

hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir 

desto fler arter kan det utgöra livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd 

olika miljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som 

utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. 

 

Det ska framgå av planbeskrivningen om sådana träd berörs och vilka 

konsekvenser planens genomförande innebär. Länsstyrelsen anser att särskilt 

skyddsvärda träd, rödlistade träd samt träd med känd förekomst av rödlistade 

arter i första hand ska bevaras. 

 
Kommentar MKN Grundvatten. 

Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning hur MKN Grundvatten 

följs och vad som bör beaktas för att eventuella risker för grundvattnet 

minimeras vid grävarbeten, ledningsschakt samt nedläggning oljeavskiljare 

etc. Avrinning dagvatten kommer inte beröra Heby Arena utan kommer efter 

fördröjning ledas åt sydöst mot Sjömossen.   

Information om vikten av betongklädda pålar införs i planbeskrivningen. 

Information om att eventuella garage ska utrustas med ränna i golvet för att 

samla upp oljespill införs samt att behov av oljeavskiljare vid större 

parkeringsplats ska bedömas av miljöenheten.   

Geoteknik 

Då den geotekniska undersökningen behandlade tre områden vid samma 

tillfälle är skillnaden avseende topografihöjd ett misstag då DP 388 och DP 

394 blandats ihop i MUR. Höjdangivelsen i Geotekniskt PM är korrekt (+50-

+62 m). 

Avseende buller kommer bestämmelsen avseende små lägenheter mot gavlarna 

tas bort. Istället kommer större lägenheter vid gavlarna att förordas. Se nedan 

kommentar Bygg- och miljöenheten! 

Avseende höjdsättning av området anser kommunen att detta är negativt och 

begränsar möjligheterna att exploatera området oskäligt mycket samt hindrar 

planens flexibilitet. Att byggnader ska projekteras så de ligger högre och leder 

dagvattnet till står i planbeskrivning och är ett råd som ska följas vid framtida 

projektering av området.   

Mark- och planeringsenheten har tagit hjälp av kommunens ekologer avseende 
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att undersöka de områden inom planområdet som kan beröras av generellt 

biotopskydd samt ifall något träd av betydelse finns.  

I samrådsversionen av planförslaget beskrivs de två impedimenten i den norra 

delen av fastigheten som eventuella biotopskyddade objekt. Efter en 

noggrannare inspektion med stöd av kommunens ekologer visade det att 

impedimenten endast är åkerbrunnar och inga biotopskyddade objekt. 

Kommunens ekologer gjorde även bedömningen att björkarna söder i 

planområdet inte utgjorde en biotopskyddad allé, se mer i planbeskrivningen.  

 

Lantmäteriet Detaljplan 394 för Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-24) har 

följande noterats:  
 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

I avsnittet om fastighetsbildning behöver det utvecklas om konsekvenserna för 

samfälligheten Västerlövsta Prästgård s:1. Dels kommunens rätt eller 

skyldighet att lösa in den allmän platsmark som samfälligheten omfattar och 

dels konsekvensen av att del av samfälligheten ligger inom kvartersmark som 

bör ingå i den kommande bostadsfastigheten för att nå överensstämmelse med 

planen.  
 

I avsnittet om gränser på sid. 72 framgår att man inte hittat några gräns-

markeringar längs fastighetsgränsen mellan Horrsta 4:36 och Västerlövsta 

Prästgård 1:13 och att fastighetsbestämningen inte anses nödvändig då inte 

någon byggrätt möjliggörs längs gränsen. Lantmäteriet vill förtydliga att det 

vid framtida fastighetsbildning då kvartersmarken ska styckas av kan uppstå 

behov av att bestämma gränsen och att myndigheten i sådant fall i samband 

med avstyckningen kan ta initiativ till detta. I det fall det skulle visa sig att 

gränsen har ett annat läge än den som nu finns i registerkartan påverkas inte 

detaljplanegränserna. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 

rätta läge är således att antingen en del av kvartersmarken ligger på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa gatumark mellan den planlagda 

marken och fram till fastighetsgränsen.  
 

I planbeskrivningen på sid. 27 redogörs för att det inte finns någon minsta 

fastighetsstorlek i planen. Av stycket följer ändå att parhus behöver ha tomter 

om minst 500 kvm och friliggande villor minst 800 kvm. Eftersom någon 

sådan bestämmelse inte finns med i planen kan detta vara missvisande. Om 

alla övriga villkor i planen och fastighetsbildningslagen är uppfyllda skulle 

mindre fastigheter än så kunna bildas. 

 
HUVUDMANNASKAP  

Lantmäteriet tolkar det som att planbestämmelsen a1 om huvudmannaskap 

inom fastigheten gäller inom kvartersmarken. Med begreppet 

huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är ansvarig för de 

allmänna platserna. I 1 kap. 4 § PBL definieras allmän plats som gata, väg, 
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park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 

gemensamt behov. Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap 

reserveras för ansvaret för allmänna platser och att andra former av ansvar 

beskrivs med andra termer än huvudmannaskap för att undvika otydlighet och 

risk för sammanblandning. Andra ansvarsfrågor kan istället t.ex. beskrivas 

under rubriken ansvarsfördelning i planbeskrivningen.  
 

Vidare noterar Lantmäteriet att den allmänna platsen VÄG1 har angetts med 

enskilt huvudmannaskap i plankartan. När kommunen väljer att använda 

enskilt huvudmannaskap istället för kommunalt ska särskilda skäl för detta 

redovisas i planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon 

sådan motivering hittats i de aktuella planhandlingarna.  
 
MARKANVISNINGSAVTAL  

 

På sid. 26 i planbeskrivningen nämns framtida markanvisning och att stor vikt 

kommer läggas vid arkitektur och byggnadens uttryck. Detta skulle även 

kunna förtydligas i genomförandeavsnittet där övriga frågor om 

genomförandeavtal behandlas.  
 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 

Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 

skulle förbättra detaljplanen.)  
 
PLANKARTAN  

På sid. 34 i planbeskrivningen anges att marken på vändplanen ska ha höjden + 

52. Vid granskning av plankartan framkommer att detta gäller hela GATA1. 

Det kan förtydligas om detta är syftet, alternativt kan egenskapsgräns användas 

kring vändplanen om det bara är den som ska ha höjden + 52.  
 

På liknande sätt kan det även ses över om syftet är att egenskaperna dike och 

fördröjning ska gälla inom hela respektive naturområde eller om dessa också 

behöver avgränsas med egenskapsgräns. Av planbeskrivningen att döma (sid. 

65) uppfattas det som att det ska vara ett specifikt område.  
 
 
 
BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS  

Lantmäteriet noterar att byggnadshöjd används i planen och vill tipsa om att 

Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i undantagsfall ska 

regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 

olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen 

försvåras och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första 

hand att totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna 

mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken. I 

Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna 

kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk 

registreras i en gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa 

upp vid övergripande analyser av t.ex. av outnyttjade byggrätter. 
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Kommentar 

 

Konsekvenserna avseende samfälligheten Västerlövsta Prästgård S:1 införs i 

planbeskrivningens avsnitt om fastighetsbildning.   

Avseende framtida fastighetsbildning och eventuellt behov av gränsbestämning 

så får Lantmäteriet ta detta beslut. Ändring i plankarta och planbeskrivning 

görs dock så att framtida kvartersmark inte berör denna gräns utan ersätts av 

ett 5 meter brett stråk av allmän platsmark Natur. Denna mark kommer även 

fortsättningsvis tillhöra den befintliga kommunala fastigheten Horrsta 4:36.  

Angående minsta fastighetsstorlek så är valet medvetet att inte införa detta då 

fastigheterna kan bli mycket små (kedjehus) eller större ifall parhus, villor blir 

aktuella.  

Bestämmelserna om enskilt huvudmannaskap inom kvartersmarken tas bort i 

plankartan men ansvaret för parkeringar etc. inom kvartersmarken beskrivs 

mer i planbeskrivningen. Avseende väg 72 ändras huvudmannaskapet i 

plankarta till kommunalt då inga skäl att ändra detta finns. 

Information om vikten av arkitektur och uttryck införs i genomförandedelen.  

Egenskapsgräns för + höjden iförs i plankarta och begränsas till en bit av 

vändplanen. Även egenskapsgränser för dagvattenhanteringen kontrolleras 

och ändras ifall behov av detta finns. 

Då planuppdraget gavs innan endast totalhöjd och nockhöjd ska användas så 

används byggnadshöjd i denna plan. Att så är tillämpbart har diskuterats med 

Bygg- och miljöenheten.  

 

Bygg- och 
miljönämnden 

 

Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till detaljplan för 
DP 394 i Heby, Heby kommun. Detaljplanen görs med standardförfarande 
och är nu utskickad på samråd till 2022-03-28.  
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten till ett nytt 
bostadsområde på del av fastigheten Horrsta 4:36 i form av ett 
flerbostadshus i 3-4 våningar längs med RV72 samt lägre bebyggelse 
iform av kedjehus/parhus eller friliggande villor söder om detta. 
 
Bygg- och miljönämnden har gått igenom förslaget till detaljplan och 
anser att det är ett väl genomarbetat förslag. Nämnden vill dock framföra 
följande kommentarer och synpunkter.  
 
Gällande buller så anser bygg- och miljönämnden att det utifrån de 
beräknade bullernivåerna utomhus bedöms vara möjligt att uppfylla 
gällande riktvärden i inomhusmiljön med rätt dimensionering av fönster, 
fönsterdörrar, yttervägg och ventilationsdon.  
 
I sammanfattningen anges dock att bostäder längs fasader mot riksvägen 
måste utformas med bullerdämpad sida i tillräcklig omfattning, alternativt 
som enkelsidiga smålägenheter om högst 35 m2. Det sistnämnda 
alternativet anses ej lämpligt, då detta högre riktvärde för mindre 
lägenheter grundar sig på att man ska kunna bygga i bullerutsatta lägen 
och inte vad som anses vara en olägenhet för människors hälsa.  
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Vidare så anses bestämmelsen v1 i plankartan vara för otydlig för att 
kunna tillämpas vid lovgivning.  
 
I dagvattenutredningen som ligger till grund för planförslaget så baseras 
årsmedelnederbörden på SMHI’s uppmätta värden under perioden 1961- 
1990. Det finns nyare mätperioder framtagna av SMHI, det är viktigt att de 
värdena tas med så att de dagvattenlösningar som föreslås har tillräcklig 
volym. Det framkommer även att föroreningsmängderna från området 
kommer att öka trots de föreslagna dagvattenlösningarna. Planförslaget 
bör redovisa lösningar som reducerar föroreningarna så att dessa inte 
ökar efter exploatering av området.  
 
Det föreslagna planområdet vara en del av Hebys framtida 
reservvattenskyddsområde, i det geografiska området ligger en viktig del 
av grundvattenmagasinets infiltrationsområde. Hänsyn till detta behöver 
tas med i planen.  
 
Miljöenheten gör bedömningen att marken som avses exploateras är att 
klassa som brukningsvärd jordbruksmark, varpå den enligt miljöbalken 3 
kap 4 § ej får bebyggas. Att bebygga jordbruksmark motverkar att den 
nationella livsmedelsstrategin samt att de nationella miljömålen uppnås.  
 
I vissa bestämmelser i plankartan hänvisas till ”genomfartsväg”, 
exempelvis bestämmelserna p2 och f5. För tydlighetens skull bör det 
tydligare framgå vilken genomfartsväg som åsyftas, till aktuell 
planbestämmelse VÄG1 eller vägnummer.  
 
På samma sätt bör bestämmelsen p2 också förtydligas avseende avstånd 
till väg, förslagsvis att lamellhuset, eller lamellhusets närmsta fasad, ska 
placeras minst 50 meter från väg.  
 
I bygglovsgivning styrs vilken typ av byggnad som kan uppföras av hur 
användningsbestämmelsen i plankartan är formulerad. I plan- och 
genomförande- beskrivningen är det tydligt att friliggande 
småhus/villor/tvåbostadshus, parhus och kedjehus ska kunna uppföras 
inom bestämmelsen B2. Det är inte lika tydligt i plankartan.  
 
Bestämmelsen bör formuleras om för att inte skapa juridisk osäkerhet.  
På samma vis bör det också förtydligas för vilka byggnadstyper som 
planavgift ska tas ut.  
 
Detaljplanens syfte i missiv och planbeskrivning stämmer ej överens, det 
behöver justeras vilken formulering som ska gälla. 

Kommentar 

 

Bestämmelser omformuleras i plankartan. 

B2 ändras i plankarta till att endast vara B-bostäder. Omfattar därmed olika 

typer av småhusbebyggelse förutom radhus och lamellhus. Därmed kan 

planbeskrivningen härleda vilka typer som är acceptabla, men ger också 
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spelrum för eventuell annan typ av småhusbebyggelse.   

P2 Lamellhusets närmaste fasad ska placeras minst 50 meter från VÄG1 – 

genomfartsväg (Väg 72) räknat från den södra vägkanten. 

Planavgift ändras till att avse användningsområde B-bostäder. 

Syftet som det står i planbeskrivningen är det som är gällande men kan 

möjligen behöva justeras något. Att syftet ska stämma överens i både missiv 

och plan noteras och korrigeras till granskningsskedet. 

Hälsa, Miljö och MKN 

Bestämmelsen v1 om mindre ensidiga lägenheter vid gavlarna tas bort ur 

plankarta och planbeskrivning helt och hållet. Bullersituationen och lämpliga 

fasadåtgärder vid lamellhusets gavlar får därmed lösas i bygglovsskedet. 

Bestämmelse om genomgående lägenheter samt att minst hälften av 

bostadsrummen ska uppnå en god ljudmiljö kvarstår. Möjligen kan större 

lägenheter anläggas vid gavlarna där mindre känsliga rum som t.ex. 

klädkammare, badrum kan placeras emot gavelväggen?  

Mark- och planenheten har gått igenom SMHI:s öppna data för Sala-stationen 

(9655) mellan 1990-2021 och har då fått ett normalvärde på 601,8 mm. 

Utredningen hade 598 mm som normalvärde. Då ökningen av normalvärdet 

under tidsperioden endast är ca 4 mm så anses en uppdatering av utredningen 

inte nödvändig.  

Att värdena ökar beror på att området exploateras med ökad hårdgöring som 

resultat,och värdena är beräknade som direktutsläpp till recipient. Aktuella 

värden är inom Riktvärdensgruppens framtagna riktvärden. Då både 

växtbäddar och fördröjningsmagasin samt diken ska anläggas inom området, 

samt att dagvattnet kommer passera ett ytterligare dikessystem samt en större 

dagvattenanläggning (Sjömossen) kommer reningseffekten öka ytterligare 

innan det ankommer till recipient. Att inte värdena ökar kan endast 

åstadkommas genom att inte exploatera alls, och kommunen anser att 

presenterad dagvattenlösning är tillräcklig.     

Från dagvattenutredningen: 

 ”I Tabell 12 och Tabell 13 kunde en ökning i föroreningsbelastning och halter, dock bör 
resultatet ses med försiktighet. Den ökade belastningen förklaras av att områdets 
hårdgöringsgrad ökar, och inte av att och är inte kopplat till verksamheten 
(bostadsområde). Föroreningsberäkningarna har inte tagit hänsyn till den rening som 
sker i diken, planerad våtmark eller andra dagvattenanläggningar utanför planområdet 
som ytterligare avskiljer föroreningar innan dagvattnet når recipienten.” 

 

Det är Mark- och planeringsenhetens åsikt att området är lämpligt att 

exploatera, dels för att förtäta de befintliga strukturerna inom Heby tätort men 

också att området är utpekat för bostäder i Kommunplan 2013. Aktuell mark 

är idag planlagd för Y-idrott inklusive en byggrätt på 500 m2 BYA. 

Prövningen av marken har därmed redan prövats vid den planens 

framtagande och det nationella intresset avseende jordbruksmark kan därmed 

sägas vara utrett. Det finns därmed inget hinder att ändra planens användning 

Y-idrott till B-bostäder oavsett att marken är klassad som jordbruksenhet idag.   
Tekniska enheten Yttrande avseende förslag till detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av 
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 Horrsta 4:36, Heby tätort  

 
Tekniska enheten har följande synpunkter på förslaget till detaljplan:  
Under Planbestämmelser på plankartan:  
 
• Ändra lydelsen ”Fördröjningsmagasin” till ”Fördröjningsanläggning” under 
samtliga rubriker.  
 
• Utförande b2: Förtydliga att det avser kvartersmarkens egna 
fördröjningsanläggning.  
 
GC-vägen från lamellhus bör vinklas ut och följa den norra gränsen för 
detaljplanen, dels för att man inte ska behöva korsa vändplatsen för att nå 
den befintliga GC-vägen och dels för att de flesta målpunkterna ligger 
österut (Heby arena, skola, centrum) med risk för att det annars kommer att 
bildas en genväg över naturytan. Beroende på hur den södra delen av 
kvartersmarken blir bebyggd kan den södra GC-vägen komma att behöva 
placeras på annan plats på naturytan.  
 
Hur kommer ytan utanför detaljplanen, mellan väg 72 och rinken, att 
hanteras? Hur ska den skötas, hur får man tillträde?  
Med tanke på det låga parkeringstalet och bristen på allmänna parkeringar i 
närheten finns risk för framkomlighetsproblem längs lokalgatan.  
 
Gällande framtida trafikflöden längs Idrottsvägen, se synpunkter i yttrandet 
avseende detaljplan DP 388 från Tekniska enheten daterat 2022-02-25. 

 

(Från yttrande DP 388): 

Nya gatan bör inte vara en förlängning av Idrottsvägen. Detta på grund av att 

Idrottsvägen (Tegelvägen-Littersbovägen) då blir lång och relativt rak med risk 

för att hastigheten blir hög. Befintliga boende längs Idrottsvägen bor idag efter 

en återvändsgata, det vill säga ingen genomfartstrafik passerar dem. Med den 

föreslagna sträckningen kommer Idrottsvägen att bli en genomfartsgata och 

antalet fordon som passerar ökar drastiskt. Istället kan Idrottsvägen och den nya 

gatan bindas ihop med en gång- och cykelväg, över det befintliga diket, för att ge 

gående och cyklister en god förutsättning att gå eller cykla mot 

idrottshallen/centrum. 

 

Kommentar Ändringen avseende ordvalet rörande fördröjning görs i planbeskrivning och 

plankarta. Avseende bestämmelse b2 och att man förordas 

fördröjningsanläggningar inom kvartersmarken bör styras i köpeavtal. Krav på 

lokalt omhändertagande inom varje fastighet har inte stöd i plan- och bygglagen. 

Bestämmelse b2 kvarstår därför oförändrad då dagvattnet ska ledas (efter 

avtalad lokal fördröjning) till den större fördröjningsanläggningen på allmän 

platsmark Natur.   
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Avseende GC-väg så finns det naturmark längs med fastighetsgräns längs med 

hela den östra delen av planområdet. Inritade GC-vägarna kan tas bort men 

lämplig placering av framtida GC-vägar blir då en projekteringsfråga där diken, 

ledningar och VA måste beaktas innan anläggande. Även en GC-väg i nordöstra 

delen kan då anläggas över naturmarken som kopplar på befintlig GC, för att 

koppla samman den norra kvartersmarken med målpunkter österut. Befintligt 

dike utanför och nytt dike inom planområdet måste då kulverteras. Se bild 

nedan!  

GC-vägarna tas därmed bort ur plankarta förutom befintlig GC i planområdets 

västra del. 

 
 

Angående hur ytan norr om rinken ska skötas, samt tillträd i framtiden får detta 

diskuteras. Ytan kommer även fortsättningsvis vara del av befintlig detaljplans 

användning Y-idrott och kommer inte brukas längre.  

Det är inte meningen att parkeringar ska lösas för rinkens behov inom denna 

detaljplan. Inte heller ska den nya lokalgatan fungera som parkeringsplats för 

rinkens besökare. Möjligen kan en mindre angöringsgata anläggas från öster 

längs med väg 72 samt en mindre parkering norr om rinken?  

Yttrandet avseende DP388 är inte applicerbart för denna plan utan att 

Idrottsvägen är den enda och bäst lämpade gata att angöra planområdet.  

 

Trafikverket 

 

Samråd gällande detaljplan för Horrsta 4:36, Horrsta Norra, Heby 

kommun 

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom 

planområdet. Längs den norra delen av planområdet går allmän statlig väg 72 

som är primär transportled för farligt gods. 

 

Buller 

En detaljplan i ett bullerutsatt läge bör inte vara mer flexibel än vad ljudmiljön 
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tillåter. Om det krävs skydd eller reglering för att riktlinjerna ska klaras ska detta 

säkerställas i plankartan. Enligt PBL ska även beräknade bullervärden vid behov 

anges i planbeskrivningen, eftersom det är dessa värden en tillsynsmyndighet ska 

utgå ifrån vid en eventuell tillsyn enligt miljöbalken. Med hänsyn till 

planområdets bullerutsatta läge, anser Trafikverket att planbeskrivningens 

bulleravsnitt ska kompletteras med framräknade ljudnivåer vid fasad för 

respektive våningsplan, som inte redovisas i intervallform. 

 

Geoteknik 

Till detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram för att se över gällande 

markförhållanden i området. Utredningen framställer att pålning kommer att 

krävas vid byggnationen av flerfamiljshuset i detaljplanens norra del. Innan 

dessa arbeten genomförs eller detaljprojekteras bör en riskanalys tas fram 

för eventuell påverkan på befintlig vägbro på väg 72/Idrottsvägen. 

Pålningsarbetet kan skapa vibrationer som resulterar i rörelser och sättningar i 

brons grundläggning. 

 
Kommentar Buller: 

Det är Mark- och planeringsenhetens, Bygg- och miljöenhetens samt 

Länsstyrelsens åsikt att tillräckliga utredningar och reglerande bestämmelser 

framtagits för plankartan så att en god ljudmiljö uppnås. Tillräcklig reglering 

har därmed införts med genomgående lägenheter med uteplatser på 

bullerskyddad sida. I bygglov kommer även tillräcklig dimensionering av fönster, 

ventilationsdon etc. att kravställas. De redovisade bullernivåerna i intervallform 

som redovisats per våning i bullerutredningen anses vara tillräckliga då den 

framtida utformningen av lamellhuset ännu inte är känd. Beräknade 

bullervärden redovisas i planbeskrivningen.  

Geoteknik: 

En kompletterande geoteknisk utredning ska framtas för det framtida 

lamellhusets storlek och last. Idag är detta okänt. Pålning kommer med allra 

största sannolikhet bli nödvändig. Riskanalys avseende påverkan av pålning 

avseende t.ex., vibrationer och sättningsrisk för vägbron ska tas fram i 

projekteringsskedet. Vibrationsmätningar och kontroll bör även göras under 

heta grundläggningsfasen. Information om detta införs i planbeskrivning.   

 

Hebygårdar AB Yttrande till samråd över DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 

Hebygårdar AB ser positivt på att det ges möjlighet till bostadsbebyggelse på 

aktuell plats. 

Vi har dock synpunkter på förslaget på detaljplanen. Vare sig det är Hebygårdar 

AB som ges möjlighet eller annan byggherre att utveckla och bygga lamellhusen, 

så är begränsningen på endast 50% av byggrätten ska vara i 4 våningar, 

resterande i 3 våningar djupt olycklig. Från 3 våningar och uppåt finns krav på 

hiss, men det är svårt att få ekonomisk lönsamhet i ett hus med endast 3 våningar 

då antalet lägenheter som ska bära den bakomliggande kostnaden blir för få. Att 

den ekonomiska lönsamheten i ett projekt försämras kan innebära att det inte går 

att genomföras eller att det dröjer innan marknadsvärdena kommit ikapp 
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projektkostnaderna. 

Vidare konstaterar vi att källare inte får förekomma. Källare byggs inte under 

par- eller kedjehus, men varför begränsa det även för flerfamiljshusen? Källare 

kostar att bygga, så det är inget man som byggherre eller exploatör väljer 

lättvindigt. Men det kan förekomma situationer eller förutsättningar som gör att 

man väljer det för att man vinner på det totalt sett. Så vi ställer oss frågande till 

den begränsningen.  

Kommentar Att begränsningar införts i planen avseende möjligheten att bygga ett 100 meter 

långt lamellhus med byggnadshöjd 13,5 meter är avsiktligt då en önskad 

variation i byggnadskroppens uttryck eftersträvas (även med fasadförskjutning). 

Då byggrätten är totalt 1500 m2 BYA så innebär detta (enkelt räknat utan att 

beakta markliggande uteplatser, mörk BTA) att upp till 5250 m2 BTA 

möjliggörs. Det är därmed mark- och planeringsenhetens uppfattning att en 

lönsam kalkyl av ett bostadsprojekt av denna storlek bör kunna uppnås med 

denna exploateringsgrad, även fast halva byggnadskroppen är 1 våning lägre än 

resterande byggnadskropp. 

Avseende källare så utgörs marken av torrskorpelera samt under detta ett 

lerlager som bör skyddas i möjligast mån (skyddar mot föroreningar etc.). Då 

det för vattenförsörjningen viktiga grundvattnet under leran inte ska riskeras att 

påverkas negativt så kvarstår kommunens beslut att inte tillåta källare för detta 

lamellhus.  

   

Upplands Energi Heby tätort tillhör inte Upplands Energis elnätsområde. 

 
Kommentar Noteras.  

 

Sala-Heby Energi, avd. 
värme och avd. elnät 
(två yttranden) 

Avd värme: 

Sala-Heby Energi AB har stamledning för fjärrvärme med tillräcklig kapacitet i 

närheten, där anslutning är möjlig. 

 

I övrigt har Sala-Heby Energi Ab (avd. Värme) inget att erinra. 

 

Avd elnät: 

 
Sala-Heby Energi Elnät AB har inga synpunkter på utformandet av 

detaljplanen. Vi har framfört våra önskemål och synpunkter vad gäller 

elinfrastruktur i området och dessa framförs i sin helhet i detaljplanen. 
 

Kommentar Noteras. Kompletterande information om att stamledning finns i närheten införs 

i planförslaget. 

VafavMiljö  VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter på 

planförslaget. 
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Kommentar Noteras. 

 

Naturskyddsföreningen 
Heby 

Naturskyddsföreningen Heby har ingenting att erinra mot detaljplan DP 394 

Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36, förutsatt att alla relevanta natur- och 

miljöhänsyn tas. 

 

Kommentar Noteras.  

 

Vattenfall Eldistribution 
AB 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra avseende rubricerat planärende. 

Kommentar Noteras.  

 

Skanova (Telia 
Company) AB 

Yttrande 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 

teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat förslag. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den. 

 

Kommentar Noteras. 

 

PostNord Postutdelning för Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36, DP 394, i Heby kommun 

ÄrendeNr: 2020/28 

 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 

placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 

aktuella området. 

 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna 

detaljplanen 2020/28. 

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 

dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 

eller förändring av befintlig detaljplan. 

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

Kommentar Noteras. 
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Region Uppsala – 
Trafik och samhälle 

Samråd av detaljplan för Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 

Yttrande: 

Trafik och samhälle ser positivt på lokaliseringen av detaljplaneområdet på 

grund av närheten till kollektivtrafiken och de goda cykelmöjligheterna till 

närliggande tågstation. Det är även positivt att inom planområdet anlägga GC-

väg för att knyta ihop området med existerande GC-nät. 

Den närmsta hållplatsen Heby vattentorn har nyligen tillgänglighetsanpassats och 

fått två nya glasväderskydd. Busshållplatsen trafikeras av stråklinjen 848 som 

trafikerar sträckan mellan Sala station och Uppsala centralstation. Linjen har 30-

minuters turtäthet som högst. 

Trafik och samhälle har inga övriga synpunkter.  

 

Kommentar Noteras.  

Utritade GC inom planområdet kommer att ändras till granskningshandlingen. 

Att GC-nätet kommer kopplas ihop ska ändå uppnås även fast det inte kommer 

synas i plankartan. Se kommentar ovan Tekniska enheten och bild! 

 

Privatperson Hej, vi hör av oss med anledning av detaljplanen för DP 394 Horrsta Norra, del 

av Horrsta 4:36 Heby tätort. Baserat på markunderlaget och den rådande 

vattensamling som uppstår på sjömossvägen, vill vi att kommande byggen 

noggrant ser över möjligheter för dagvattenavrinning. Där man också 

ser över så att dagvattnet som kommer från Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 

inte kommer riskera att rinna över till våran tomt. 

 

Slutligen har vi också ett önskemål om att en lekplats kan byggas på det 

planerade området eller i närheten. Då vi är flera småbarnsfamiljer boende i 

området, skulle en lekpark vara uppskattad. Möjligen också öka på bekantskapen 

bland oss som bor här. 

 
Kommentar Dagvattenhanteringen har beaktats i planarbetet och kommer även beaktas vid 

framtida projektering av området. Diket i den södra delen av planområdet 

kommer grävas djupare och kunna leda det dagvatten som leds hit bort från 

området österut. Det ska inte rinna över Gång- och cykelvägen och vidare över 

till fastigheterna på Horrsta Backe. 

Angående lekplats så tittas detta på för närvarande och vi kan inte i dagsläget 

lova att en lekplats kommer anläggas.  

 

För Mark- och planeringsenheten 

Mikael Byström & Sara Lindberg 

Planarkitekter 
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Undersökning av en strategisk 
miljöbedömning för plan 

Detaljplan för  
DP 394 Horrsta Norra – del av Horrsta 4:36 
Heby kommun, Uppsala län 

 
 
 

Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av plan, 
program eller ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska därmed undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 5,6 §§). Därefter ska kommunen i ett 
särskilt beslut avgöra planens, programmets eller ändringens miljöpåverkan (MB 7 §).  

I 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2017:965) står att om en strategisk miljöbedömning inte 
ska göras, ska skälen för bedömningen anges i samband med de överväganden som legat till 
grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. 
Krävs en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 
miljöbedömningen upprättas enligt 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

I syfte att fastställa om en plan, ett program eller en ändring medför betydande miljöpåverkan 
görs en undersökning. Undersökningen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska även samråda med andra kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av planen eller programmet 
(MB 6 §).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken.  
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Information om planen 

 

Detaljplan DP 394 Horrsta Norra – del av Horrsta 4:36 

Handläggare Mikael Byström 

Planskede Samråd 

Area Ca 27000 m2 

Fastighetsbeteckning  Horrsta 4:36 

Beskrivning av 
området 
 

Planområdet ligger vid infarten till Heby tätort från Sala sett på den 
södra sidan om Riksväg 72. Öster om planområdet finns en hockeyrink 
och Heby Arena. Söder om området ligger det nybyggda 
bostadsområdet Horrsta Backe. Åt väster ligger Klockarängen, ett äldre 
bostadsområde. Aktuell mark regleras idag av DP 310 (laga kraft 2008) 
och är planlagd för Y – idrottsändamål.   
Marken består av jordbruksmark som har varit utarrenderad som 
slåttermark under lång tid. Idag berörs området av arrende 
(skötselavtal).  

Planens syfte Planens syfte är att undersöka möjligheten till ett nytt bostadsområde i 
form av ett flerbostadshus i 3-4 våningar längs med RV72 samt lägre 
bebyggelse i form av kedjehus/parhus eller friliggande villor söder om 
detta flerbostadshus. 
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Enligt Miljöbedömningsförordningen 5 §, planens talan för 
eller emot en betydande miljöpåverkan 
I vilken utsträckning…  

… anger planen förutsättningar 
för verksamheter eller åtgärder 
när det gäller lokalisering, typ 
av verksamhet, storlek eller  
driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser? 

Planförslaget redovisar användningen B (Bostäder) samt Natur, GC-
väg och Gata 

Planförslaget anger förutsättningarna för en framtida förtätning av 
Heby tätort söderut. Det kommer att påverka landskapsbilden för 
befintlig bebyggelse. Dock anses planområdet och dess lokalisering 
bäst lämpad för förslagen utformning och markanvändning i 
jämförelse med andra områden inom tätorten samt för att 
tillgodose behovet av bostäder.  

... har planen betydelse för de 
miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer 
eller program medför? 

Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra 
planer eller program. 

… har planen betydelse för att 
främja en hållbar utveckling 
eller för integreringen av 
miljöaspekter i övrigt? 

Planändringen påverkar inte den ekologiska hållbarheten i något 
större perspektiv. Planen bidrar dock till möjligheten att skapa nya 
bostäder i Heby tätort och främjar därmed möjligheten att bo 
relativt nära kollektivtrafik och annan övrig service.   

… har planen betydelse för 
möjligheterna att följa  
miljölagstiftningen? 

I de efterföljande tabellerna redovisas på vilket sätt planförslaget 
påverkar miljölagstiftning som områdesskydd, miljökvalitetsnormer, 
kulturmiljöer och naturmiljöer (ink ekosystemtjänster), samt på 
vilket sätt planförslaget ämnar följa gällande lagstiftning. 

 

Krav- och uteslutningstabell 
Nedan följer en krav- och uteslutningstabell för att reda ut om en undersökning eller strategisk 
miljöbedömning (SMB) ska genomföras eller inte (utifrån Naturvårdsverkets modell om strategisk 
miljöbedömning). Om någon av de första två parametrarna är aktuella behöver varken en undersökning 
eller en SMB inte utföras.  Om någon av de efterföljande parametrarna är aktuella ska en SMB utföras.  

Parameter Ja Nej 

Upprättas planen enbart av 
finansiella eller budgetära skäl? (MB 6 kap 3 §)  X 

Är det en plan som enbart tjänar för  
totalförsvar eller räddningstjänsten? (MB 6 kap 3 §)   X 

Kan genomförandet av planen omfatta verksamhet/åtgärd som  
kräver Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 2 a § MB?  X 
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Anger planen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller 
vidta sådana åtgärder som listas i 2 § 2 p. a-g eller som nämns i 6 § 
miljöbedömningsförordningen? 

 X 

Undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § p. 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan och därmed om en SMB behöver utföras eller inte.  
 
Förändringar i samband med ny detaljplan 
Parameter Ja Nej Ev. kommentar 
Påverkas stora orörda områden?  X  
Påverkas ekologiskt känsliga 
områden? (främst områden med 
instabila produktionsförhållanden 
och ogynnsamma 
återväxtförutsättningar, områden 
som inrymmer växt- och djurarter 
som är utrotningshotade samt 
områden i övrigt som är särskilt 
ömtåliga och som samtidigt 
inrymmer särskilda ekologiska 
värden) 

 X  

Ökar exploateringen? X  Området är idag helt oexploaterat. 
Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för luft? 

 X  

Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för vatten? 

 X  

Förändras landskaps-/stadsbilden? X  Den västra entrén till Heby tätort kommer 
förändras. Från idag åkermark i form av öppen 
gräs/slåtteryta till ett exploaterat 
bostadsområde. Landskapsbilden för boende 
väster och söder om området kommer 
förändras då öppen åkermark ersätts av 
bebyggelse.  

Medför planen negativa effekter 
som gör att 
kompensationsåtgärder måste 
antas? 

 X  

Krävs anmälan eller tillstånd för 
inkluderande förslagna 
verksamheter inom planområdet? 

 X Då två mindre impediment finns på ytan kan 
eventuellt dispens avseende det generella 
biotopskyddet behövas. Ledningsägare kan 
behöva kontaktas vid anläggande parkering 
och liknande.  

Påverkas den biologiska 
mångfalden och/eller 

 X  
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ekosystemtjänster? 
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Gällande reglering och skyddsvärden 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Riksintresse natur   X  
Riksintresse kulturmiljö   X  
Riksintresse friluftsliv   X  
Riksintresse rörligt friluftsliv   X  
Riksintresse vattenförsörjning   X  
Riksintresse 
energidistributionsanläggningar 

  X  

Riksintresse vägar och järnvägar  X  Ligger i anslutning till 
RV72. 

Riksintresse, områden med särskilda 
riktlinjer 

  X  

Riksintresse, värdefulla ämnen och 
mineral 

  x  

Nationalpark   X  
Naturreservat, kulturreservat   X  
Naturminne, kulturminne 
(fornlämningar, byggnadsminne, kyrka 
etc.) 

  X Inga fornlämningar 
kunde påvisas vid 
undersökning. 

Natura 2000-områden   X  
Strandskydd, vattenskyddsområde   X  
Höga naturvärden (Biotopskydd, 
fågelskyddsområde samt hotade, 
fridlysta eller rödlistade arter) 

  X  

Natur-/kultursamband, historiska 
samband 

 X   

Förändrad grönstruktur (enligt 
regionens grönstrukturplan) 

  X  

Jordbruks- och skogsmark  X  Mark klassad som 
jordbruksmark avses 
exploateras och 
omvandlas till 
kvartersmark för 
bostäder, gata och GC-
väg.  

Yrkesfisket, jaktmarker   X  
Regionala intressen (miljömål, 
planprogram) 

  X  

Kommunala intressen (miljömål, Andra 
DP, FÖP, ÖP, planprogram) 

 X  Planområdet omfattar 
redan planlagd mark och 
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påverkar främst idag 
gällande detaljplan för 
området. 

Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Miljöeffekter 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark   X  
Vatten   X  
Klimat (ex. vind, temperatur)   X  
Föroreningar (mark, vatten och 
luft) 

  X  

Risk för översvämning, skyfall   X  
Risk för ras, skred, erosion eller 
sedimentation 

  X  

Vegetation   X  
Djurliv   X  
Miljöpåverkan på omgivningen   X  
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
 
Hälsoeffekter 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Buller X   Ligger nära RV72 med 
trafikbuller som påverkar 
området. Fasader på 
lamellhuset riktat mot 
Riksvägen ska utformas så 
riktlinjer för bullernivåer 
inomhus erhålls. Uteplatser 
ska anläggas på 
bullerskyddad sida 
 
Verksamhetsbuller påverkar 
inte området. 
 
Isrink och bollplan finns nära 
området 

Vibrationer/skakningar  X    
Farligt gods  X  Närmast liggande bebyggelse 

för stadigvarande vistelse 
kan ligga som närmast 50 
meter från RV72 som är 
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utpekad transportled för 
farligt gods. 
Utrymningsvägar och 
ventilation anpassas till den 
utredda risknivån. 

Ljus   X  Ny bostadsbebyggelse och 
gata innebär tillkommande 
ljuskällor som gatubelysning, 
fönster etc. samt trafik. 

Strålning   X  
Lukt   X  
Radon   X  
Elektromagnetiska fält   X  
Närhet till djurhållning   X  
Säkerhet (ex. brand, explosion)  X   RV72 är utpekad 

transportled för farligt gods.  
Hälsofara, säkerhet, olycksrisk  X  Riskutredning påtalar att ett 

avstånd på 30 meter från 
Riksvägen är erforderligt 
säkerhetsavstånd avseende 
risk för människors hälsa. 
Närmast liggande bebyggelse 
för stadigvarande vistelse 
kommer möjliggöras som 
minst 50 meter från 
Riksvägen. Avseende andra 
olycksrisker så hanterar Heby 
Arena bredvid området Klor 
som kan orsaka gasutsläpp 
vid felaktigt handhavande. 
Risken för detta är mycket 
liten. 

Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Hushållning med mark, vatten och andra resurser (hållbar resursanvändning) 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark och vattenanvändning  X  Öppen åkermark omvandlas 
till kvartersmark för bostäder 
och gata. Befintliga diken 
behålls på naturmark. 
Anläggning för 
dagvattenhantering 
tillkommer på naturmark.  

Naturresurser  X  ” 
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Infrastruktur (transporter, 
energiförsörjning, VA, digitala 
förbindelser)  

 X  Tillkommande trafik på 
befintliga gator och 
tillkommande lokalgata. 
Behov av elförsörjning, VA 
och data. 

Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

  X Området används ej för 
sport, rekreation. 

Offentlig och kommersiell 
service 

  X Ger utökat kundunderlag 
som är positivt.  

Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Miljökvalitetsmål 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Begränsad klimatpåverkan  X  Kommer bidra till ökat antal 
transporter och 
energiförbrukning 

Frisk luft   X  
Bara naturlig försurning   X  
Giftfri miljö   X  
Skyddande ozonskikt   X  
Säker strålmiljö   X  
Ingen övergödning   X  
Levande sjöar och vattendrag   X  
Grundvatten av god kvalitet   X  
Myllrande våtmarker   X  
Levande skogar   X  
Ett rikt odlingslandskap  X   
God bebyggd miljö   X  
Ett rikt växt- och djurliv   X  
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Slutsats 
Detaljplanen kommer ändra en tidigare oexploaterad yta (åkermark) till att bli sammanhållen 
bebyggelse i form av bostäder med lokalgata, angöringsgata och parkering inom kvartersmark. Största 
påverkan avser nog landskapsbilden och ökad trafik på gator till området kommer öka.  
 
Ingen strategisk miljöbedömning anses behövas genomföras för detta planarbete.  
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Ks § 173 Dnr KS/2021:63 007 

Svar på Fördjupad granskning gällande intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Policy angående bisyssla, HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31.  
 Policy angående bisyssla ska ersättas med en riktlinje om bisyssla som ska gälla senast från 

och med 2023-01-01. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje om bisyssla som för beslut i 

kommunstyrelsen 2022-12-06.  
 Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga nämnders delegationsordning avseende 

beslut om bisyssla.  
 Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ska anmälan av bisyssla ske utifrån krav i lag och 

avtal men att anmälan om avsaknad av bisyssla inte i fortsättningen behöver ske.  
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utveckla den interna kontrollen i enlighet 

med lämnat förslag.  
 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering 
av bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning är Pwc:s samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Av revisionsrapporten framgår följande sex rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och 
blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör antas 
politiskt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013 om policy angående bisyssla, HebyFS 
2013:17. Policyn är i behov av revidering med anledning av förändringar i AB 17 (Allmänna 
bestämmelser) § 8 Bisysslor. Förslaget är att avskaffa policy angående bisyssla och ersätta 
med riktlinje angående bisyssla som beslutas av kommunstyrelsen. Bedömningen är att inte 
finns behov av att i policy fastställa en övergripande viljeinriktning utan att detta ingår som 
en naturlig del i en mer detaljerad riktlinje. 
 
Förutom policy finns idag ”Anvisningar för bedömning av bisysslor” beslutad av personalchef. 
Revisorerna förordar riktlinje som är politiskt fastställd. Om beslut tas om framtagande av 
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riktlinje angående bisyssla, kan behov finns att komplettera den politiskt fastställda riktlinjen 
med anvisningar på mer detaljerad nivå som centrala förvaltningen beslutar om.  
 
Blankett för anmälan av bisyssla ses över i samband med framtagandet av riktlinje angående 
bisyssla. Centrala förvaltningen undersöker möjligheten att göra anmälan om bisyssla till e-
tjänst för att underlätta administrationen för organisationens chefer och medarbetare. 
 

 Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 
delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

 
Genom att avskaffa policy och istället politiskt besluta om en mer detaljerad riktlinje som 
tydligt reglerar chefens uppdrag i hantering av bisyssla, kan beslut om att godkänna bisyssla 
framåt hanteras som verkställighetsbeslut. Dock föreslås att beslut om att förbjuda bisyssla 
för en medarbetare fattas enligt delegationsordningen. Arbetsgivaren har 
förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL inför beslut om att förbjuda bisyssla enligt AB, det vill 
säga om bisysslan är arbetshindrande eller konkurrerande. Förhandlingsskyldighet gäller inte 
en bisyssla som är förtroendeskadlig enligt LOA. 

Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

Styrelse och nämnder föreslås besluta om revidering av respektive delegationsordning enligt 
ovanstående. 
 
Uppföljning av godkända bisysslor föreslås ske genom återrapportering till personalutskottet 
1 gång per år, första kvartalet varje år.  
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om bisysslor 
finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt riktlinjerna. 

 
Enligt AB 20 § 8 Bisysslor, ska arbetstagare som har en bisyssla anmälan denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgiven ska minst 
en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera medarbetaren om skyldigheten 
att anmäla bisyssla och därutöver informera på lämpligt vis. 
 
Nuvarande blankett för anmälan av bisyssla är utformad så att den som inte har någon 
bisyssla ändå ska fylla i och underteckna blankett. Det finns ingen reglering i lag eller avtal 
som säger att även avsaknad av bisyssla ska dokumenteras. Därmed gör centrala 
förvaltningen bedömningen att nuvarande rutin utgör onödig administration och föreslår att 
se över denna rutin så att endast förekomst av bisyssla anmäls framöver, och inte avsaknad av 
bisyssla.  
 
Rutiner för hur anmälan av bisyssla dokumenteras, sparas, sammanställs och redovisas 
behöver ses över. Rutin för omprövning av tidigare anmäld bisyssla saknas. Förutsättningarna 
kan förändras sen beslut togs om att godkänna en bisyssla, vilket talar för att beslut om 
bisyssla framöver ska gälla en bestämd tid. Förslag är att bisyssla godkänns längst till och med 
utgången av nästkommande år, för att därefter vid behov omprövas. Det blir då tydligt när 
frågan om bisyssla senast ska lyftas igen och det kan naturligt ske i samband med det årliga 
medarbetarsamtalet under hösten om det inte finns anledning att göra det tidigare.  
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete 
göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt 
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen. 
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Förslaget är att den interna kontrollen förstärks genom att styrelsen årligen genomför 
uppföljning av anmälda bisysslor genom personalutskottet. Styrelse/nämnd uppdras att 
löpande pröva och vid behov prioritera detta område inom ramen för beslut om årlig intern 
kontrollplan.  
 
Kontrollen av om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen föreslås ske via stickprov, belopp över direktupphandlingsgräns, och 
samordnas till den årliga uppföljningen till personalutskottet. Kontrollen genomförs med den 
frekvens som bedöms nödvändig utifrån de riskbedömningar som görs löpande i intern 
kontrollarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen i personalutskottet delges nämnderna. 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur avslagna 
bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor. 

 
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla eller utför bisyssla som har 
förbjudits kan blir föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har 
medvetandegjort medarbetaren om skyldigheten att anmälan bisyssla. I riktlinje angående 
bisyssla ska framgå att medarbetaren skriftligen ska tillhandahålla arbetsgivarens beslut om 
att bisyssla förbjudits. Tidpunkt när förbjuden bisyssla senast skall vara avvecklad ska framgå 
av det skriftliga beslutet. Hur lång tid som behövs för avveckling av bisyssla bedöms från fall 
till fall, men bör ej överstiga tre månader. 
 

 Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det 
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av 
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör 
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område. 

 
Det är viktigt med öppenhet och återkommande diskussioner om Heby kommuns syn på 
bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt sätt både ur arbetsgivar- och 
medarbetarperspektiv. Efter att nödvändiga revideringar och beslut tagits är det av stor vikt 
att tid avsätts för implementering så samtliga chefer och medarbetare får kännedom om hur 
frågan om bisyssla ska hanteras i Heby kommun. Önskemål har framförts om gemensamt 
informationsmaterial att använda på arbetsplatsträff. Rutiner behöver säkras för att chefer 
fortsatt löpande informerar medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla. Flera 
hjälpmedel tas fram som stöd för chef att påminnas om att löpande informera medarbetare 
om reglerna gällande bisyssla. Intervjuguide i Varbi är uppdaterad med fråga om bisyssla, 
checklista för introduktion av nya medarbetare är under framtagande och kommer innehålla 
fråga om bisyssla, samt i medarbetarsamtalsmallen i Sysarb är frågan om bisyssla förtydligad 
med hänvisning till gällande rutin. Samtliga chefsled har ett ansvar att säkerställa att beslutad 
riktlinje angående bisyssla efterlevs. 
 

Kontrollen av otillbörliga inköp kan förstärkas redan vid upphandling genom att efterfråga 
information om anställdas eventuella bisyssla hos anbudsgivaren. Bedömning görs att det inte 
ger oss några möjligheter att utesluta anbudsgivaren på denna grund. En sådan information 
ger dock stöd vid behov av att utreda bisysslan internt. En sådan kontroll bör avgränsas till att 
omfatta annonserade upphandlingar över direktupphandlingsgränsen genomförda i egen 
regi. Den information som inkommer i samband med upphandling rapporteras till respektive 
personalansvarig chef för utredning vid behov. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2022 
Ks § 81/2022 
Kf rev § 22/2022 
Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

 

Delges 
Personalchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
HR-specialist 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kommunfullmäktiges revisorer 

 

Svar till revisionen gällande Bisyssla 
 
Förslag 
Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att Policy 

angående bisyssla, HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31. 
 

 Kommunstyrelsen föreslår att Policy angående bisyssla ersätts med en riktlinje 
om bisyssla som ska gälla senast från och med 2023-01-01. 

 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje om bisyssla som för 

beslut i kommunstyrelsen 2022-12-06.  
 

 Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga nämnders delegationsordning 
avseende beslut om bisyssla.  

 
 Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ska anmälan av bisyssla ske utifrån krav i 

lag och avtal men att anmälan om avsaknad av bisyssla inte i fortsättningen 
behöver ske.  

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utveckla den interna kontrollen 
i enlighet med lämnat förslag.  
 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 
granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte 
är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor. 
 
Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att kommunstyrelsen ej 
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. 
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Utredning 
Av revisionsrapporten framgår följande sex rekommendationer: 
 

 Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer 
och blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör 
antas politiskt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013 om policy angående bisyssla, 
HebyFS 2013:17. Policyn är i behov av revidering med anledning av förändringar i AB 
17 (Allmänna bestämmelser) § 8 Bisysslor. Förslaget är att avskaffa policy angående 
bisyssla och ersätta med riktlinje angående bisyssla som beslutas av 
kommunstyrelsen. Bedömningen är att inte finns behov av att i policy fastställa en 
övergripande viljeinriktning utan att detta ingår som en naturlig del i en mer 
detaljerad riktlinje. 
 
Förutom policy finns idag ”Anvisningar för bedömning av bisysslor” beslutad av 
personalchef. Revisorerna förordar riktlinje som är politiskt fastställd. Om beslut tas 
om framtagande av riktlinje angående bisyssla, kan behov finns att komplettera den 
politiskt fastställda riktlinjen med anvisningar på mer detaljerad nivå som centrala 
förvaltningen beslutar om.  
 
Blankett för anmälan av bisyssla ses över i samband med framtagandet av riktlinje 
angående bisyssla. Centrala förvaltningen undersöker möjligheten att göra anmälan 
om bisyssla till e-tjänst för att underlätta administrationen för organisationens chefer 
och medarbetare. 
 

 Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 
delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

 
Genom att avskaffa policy och istället politiskt besluta om en mer detaljerad riktlinje 
som tydligt reglerar chefens uppdrag i hantering av bisyssla, kan beslut om att 
godkänna bisyssla framåt hanteras som verkställighetsbeslut. Dock föreslås att beslut 
om att förbjuda bisyssla för en medarbetare fattas enligt delegationsordningen. 
Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL inför beslut om att förbjuda 
bisyssla enligt AB, det vill säga om bisysslan är arbetshindrande eller konkurrerande. 
Förhandlingsskyldighet gäller inte en bisyssla som är förtroendeskadlig enligt LOA. 
Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 
  
Styrelse och nämnder föreslås besluta om revidering av respektive 
delegationsordning enligt ovanstående. 
 
Uppföljning av godkända bisysslor föreslås ske genom återrapportering till 
personalutskottet 1 gång per år, första kvartalet varje år.  
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om 
bisysslor finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt 
riktlinjerna. 

 
Enligt AB 20 § 8 Bisysslor, ska arbetstagare som har en bisyssla anmälan denna och 
lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgiven ska minst en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera 



Datum  

 

2022-08-31 
3 (4) 

medarbetaren om skyldigheten att anmäla bisyssla och därutöver informera på 
lämpligt vis. 
 
Nuvarande blankett för anmälan av bisyssla är utformad så att den som inte har någon 
bisyssla ändå ska fylla i och underteckna blankett. Det finns ingen reglering i lag eller 
avtal som säger att även avsaknad av bisyssla ska dokumenteras. Därmed gör centrala 
förvaltningen bedömningen att nuvarande rutin utgör onödig administration och 
föreslår att se över denna rutin så att endast förekomst av bisyssla anmäls framöver, 
och inte avsaknad av bisyssla.  
 
Rutiner för hur anmälan av bisyssla dokumenteras, sparas, sammanställs och 
redovisas behöver ses över. Rutin för omprövning av tidigare anmäld bisyssla saknas. 
Förutsättningarna kan förändras sen beslut togs om att godkänna en bisyssla, vilket 
talar för att beslut om bisyssla framöver ska gälla en bestämd tid. Förslag är att 
bisyssla godkänns längst till och med utgången av nästkommande år, för att därefter 
vid behov omprövas. Det blir då tydligt när frågan om bisyssla senast ska lyftas igen 
och det kan naturligt ske i samband med det årliga medarbetarsamtalet under hösten 
om det inte finns anledning att göra det tidigare.  
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna 
kontrollarbete göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor 
efterföljs samt kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet 
där anställda kan ha ekonomiska intressen. 

 
Förslaget är att den interna kontrollen förstärks genom att styrelsen årligen genomför 
uppföljning av anmälda bisysslor genom personalutskottet. Styrelse/nämnd uppdras 
att löpande pröva och vid behov prioritera detta område inom ramen för beslut om 
årlig intern kontrollplan.  
 
Kontrollen av om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen föreslås ske via stickprov, belopp över 
direktupphandlingsgräns, och samordnas till den årliga uppföljningen till 
personalutskottet. Kontrollen genomförs med den frekvens som bedöms nödvändig 
utifrån de riskbedömningar som görs löpande i intern kontrollarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen i personalutskottet delges nämnderna. 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur 
avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna 
bisysslor. 

 
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla eller utför bisyssla som 
har förbjudits kan blir föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att 
arbetsgivaren har medvetandegjort medarbetaren om skyldigheten att anmälan 
bisyssla. I riktlinje angående bisyssla ska framgå att medarbetaren skriftligen ska 
tillhandahålla arbetsgivarens beslut om att bisyssla förbjudits. Tidpunkt när förbjuden 
bisyssla senast skall vara avvecklad ska framgå av det skriftliga beslutet. Hur lång tid 
som behövs för avveckling av bisyssla bedöms från fall till fall, men bör ej överstiga tre 
månader. 
 

 Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt 
att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte 
sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör 
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område. 
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Det är viktigt med öppenhet och återkommande diskussioner om Heby kommuns syn 
på bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt sätt både ur arbetsgivar- och 
medarbetarperspektiv. Efter att nödvändiga revideringar och beslut tagits är det av 
stor vikt att tid avsätts för implementering så samtliga chefer och medarbetare får 
kännedom om hur frågan om bisyssla ska hanteras i Heby kommun. Önskemål har 
framförts om gemensamt informationsmaterial att använda på arbetsplatsträff. 
Rutiner behöver säkras för att chefer fortsatt löpande informerar medarbetare om 
skyldigheten att anmäla bisyssla. Flera hjälpmedel tas fram som stöd för chef att 
påminnas om att löpande informera medarbetare om reglerna gällande bisyssla. 
Intervjuguide i Varbi är uppdaterad med fråga om bisyssla, checklista för introduktion 
av nya medarbetare är under framtagande och kommer innehålla fråga om bisyssla, 
samt i medarbetarsamtalsmallen i Sysarb är frågan om bisyssla förtydligad med 
hänvisning till gällande rutin. Samtliga chefsled har ett ansvar att säkerställa att 
beslutad riktlinje angående bisyssla efterlevs. 
 
Kontrollen av otillbörliga inköp kan förstärkas redan vid upphandling genom att 
efterfråga information om anställdas eventuella bisyssla hos anbudsgivaren. 
Bedömning görs att det inte ger oss några möjligheter att utesluta anbudsgivaren på 
denna grund. En sådan information ger dock stöd vid behov av att utreda bisysslan 
internt. En sådan kontroll bör avgränsas till att omfatta annonserade upphandlingar 
över direktupphandlingsgränsen genomförda i egen regi. Den information som 
inkommer i samband med upphandling rapporteras till respektive personalansvarig 
chef för utredning vid behov. 

 
Beslutsunderlag 
Ks § 81, 2022-04-26 
KF rev § 22, 2022-03-24 
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor, 
februari 2022 
 
 
 
I tjänsten 
 
Mats Jällrud 
 
 
 
Delges: 
samtliga nämnder 
kommunfullmäktige 



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-04-26 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 81 Dnr KS/2021:63 007 

Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas 
bisysslor, uppdrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen begär att få förlängd svarstid till 16 september. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar till stoppdatumet den 1 september. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer har antagit Rapporten ”Granskning av intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor” i Kf rev § 22/2022. Rapporten har överlämnats till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 5 juni 2022 gällande de lämnade 
rekommendationerna. 

Den samlade bedömningen av granskningen är att kommunstyrelsen ej har säkerställt en 
tillräcklig kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2022 

Kf rev § 23/2022 
Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar, rapport 
 

Förslag 
 Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att  

 Kommunstyrelsen begär att få förlängd svarstid till 16 september. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar till stoppdatumet den 1 september. 

 

Mattias  Widén (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till sammanträdet 7 juni. 
 

Förslagsordning  

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer det egna förslaget mot Mattias Widéns 
(SD) förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller det egna förslaget. 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
Kommundirektör

Heby kommun
Dnr: KS/2021:63
HandlingsId: 2022:953
Datum: 2022-04-28



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-03-29 
Kommunfullmäktiges revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf rev § 22 Dnr KS/2021:63 007 

Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av 
anställdas bisysslor 

Beslut 

 Rapporten ”Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor” antas. 

 Rapporten lämnas till kommunfullmäktige för kännedom 

 Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för yttrande över lämnade rekommendationer. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 5 juni 2022. 

 

Sammanfattning 
Den slutliga rapporten från sakkunnigt biträde presenteras. 

Den samlade bedömningen av granskningen är att kommunstyrelsen ej har säkerställt en 
tillräcklig kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Revisionen antar rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige. Rapporten överlämnas 
även till kommunstyrelsen för yttrande senast den 5 juni 2022 gällande de lämnade 
rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor”. 

 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 

granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är 

att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende 

hantering av bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 

bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande 
anställdas eventuella bisysslor och efterlevs de? 

Delvis 

 

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken 
utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda? 

Nej 

 

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken 
utsträckning det förekommer att anställda har engagemang i 
näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby 
kommun? 

Nej 

 

 

Rekommendationer 

● Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och 

blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör antas 

politiskt. 

● Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 

delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

● Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om bisysslor 

finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt riktlinjerna.  

● Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra 

kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om 

otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha ekonomiska 

intressen.  

● Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur avslagna 

bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor. 

● Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det 

saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av 

näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör 

kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område. 
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Inledning 
Bakgrund 
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex. Allmänna bestämmelser 

(AB) och Lagen om offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara 

förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller konkurrerande.  

I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, regioner och 

kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att 

kräva att den otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada 

om anhörigas företag anlitas av anställda i kommunens verksamhet. 

Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex. 

Allmänna bestämmelser. Där regleras bland annat att arbetstagare som har en bisyssla 

ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för 

bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om 

skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Det anges även att 

arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka 

hindrande för arbetsuppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med 

arbetsgivarens. 

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en fördjupad 

granskning av den interna kontrollen kring hanteringen av bisysslor. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll avseende hantering av bisysslor? 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

● Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella 

bisysslor och efterlevs de? 

● Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor 

förekommer bland de anställda? 

● Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer 

att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby 

kommun? 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. 

● Lag (1994:260) om offentlig anställning, (LOA) § 7, 7a-d§ 

● Allmänna bestämmelser till kollektivavtalet (AB), kap 3, § 8 

● Eventuella övriga kollektivavtal 

● Kommunens styrdokument inom området, såsom t.ex. riktlinjer/policys och mallar. 
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Avgränsning 
Granskningen omfattar alla tillsvidare och visstidsanställda i kommunen. 

Förtroendevalda ingår inte i granskningen. 

Matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister omfattar bisysslor av 

näringskaraktär. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, enkätundersökning, intervjuer 

med personalchef, HR-specialist samt jurist/upphandlingsansvarig. Registerkontroll med 

stickprovsuppföljning har genomförts. Kontakter via mail med ekonomienheten samt 

chefer angående stickprov. 

En webbaserad enkät med frågor om rutiner, hantering och kännedom om anställdas 

bisysslor skickades till kommunens chefer. Enkäten besvarades av 42 chefer, vilket ger 

en svarsfrekvens på 89%. 

En matchning har genomförts mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister för att 

kartlägga förekomsten av bisysslor av näringskaraktär hos anställda. De anställda som 

ingår i kartläggningen är 1 067 visstids- och tillsvidareanställda utifrån kommunens 

personalregister per 24 november 2021. Utifrån kartläggningen har vi stickprovsvis 

hämtat uppgifter från kommunen för att verifiera om bisysslan har anmälts. Vi har även 

överlämnat resultatet för matchningen till kommunen för genomgång där vi önskat svar 

kring kännedom, om bisysslan/engagemanget är känt och dokumenterat. Upprättade 

blanketter har även stickprovsgranskats. Resultatet av själva matchningen har även 

matchats mot kommunens leverantörsregister för att identifiera eventuella utbetalningar 

som gjorts till leverantörer där anställda har engagemang. Uppföljning av resultatet har 

skett. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
 
Riktlinjer och rutiner för bisysslor 

Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas 

eventuella bisysslor och efterlevs de? 

Iakttagelser 

Heby kommun har en dokumenterad policy avseende bisysslor som har beslutats av 

kommunfullmäktige och trädde i kraft 2013-11-26. Policyn finns att hämta både på 

kommunens hemsida och intranät. Av policyn framgår att det är viktigt att anställda i 

kommunen inte har bisysslor som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet, 

skada arbetsgivarens anseende eller på annat sätt inverka negativt på arbetstagarens 

sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Det ska vidare vara känt i organisationen att 

arbetsgivaren regelbundet undersöker förekomst av bisyssla hos medarbetarna. 

Information om bisysslor finns även på kommunens intranät. Där anges att medarbetare 

med anställning inom Heby kommun är skyldiga att på eget initiativ anmäla bisyssla till 

arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma 

bisysslan. Vidare framgår att arbetsgivaren minst en gång per år i samband med 

medarbetarsamtal ska informera medarbetaren om skyldigheten att anmäla bisyssla. I 

informationen anges även de lagar som reglerar frågan om bisysslor, samt att det av 

kollektivavtalet anges att bisyssla inte får inverka hindrande för arbetsuppgifter eller 

konkurrera med arbetsgivaren.       

Av dokumentet Anvisning för bedömning av bisyssla framgår att information om 

bisysslor ska tas upp av cheferna på arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal, och inför 

nyanställning för att säkerställa att alla medarbetare är medvetna om reglerna kring 

bisysslor. I anvisningen finns en ansvarsfördelning som anger att kommunchef och 

förvaltningschef är ansvariga för att policyn för bisysslor känd i förvaltningen, att den 

följs och att alla omfattas av den. Närmaste chef ansvarar för att policyn är känd i 

enheten och att alla som omfattas av policyn följer den, samt beslutar om en bisyssla är 

tillåten eller inte. För stöd i chefens beslut om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte 

finns en checklista för bedömning. Det framgår att denna grundar sig på SOU 2000:80 

bil.4 och att det inte är något dokument som kommunen själv har tagit fram eller 

fastställt. 

I anvisningen informeras även om vad som definieras som en bisyssla och vad det 

innebär att en bisyssla är förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande. Vidare 

framgår att respektive förvaltning skall redovisa en sammanställning av bisysslorna 

senast i juni månad varje år. Dokumentering kring vilka som tillfrågats om bisysslor och 

om de svar som erhållits ska sparas varje år. Tillstyrkanden respektive avslag ska 

bevaras hos ansvarig chef och dokumenten ska inte sparas längre än fram till nästa 

inventeringstillfälle. Vid intervju beskrivs att denna rutin inte följs och det görs ingen 

sammanställning av kända bisysslor på förvaltningsnivå eller kommunövergripande.  

Heby kommun har även en blankett benämnd Anmälan av bisyssla, styrelseuppdrag i 

bolag och/eller ekonomisk förening där dokumentation av de anställdas bisysslor kan 
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ske. Om bisyssla finns ska bisysslans art, uppdragsgivare/arbetsgivare, omfattning och 

varaktighet anges. Medarbetaren ska även ange om det finns affärsmässiga relationer 

mellan den bedrivna bisysslan och Heby kommun. Vidare finns ett fält för arbetsgivaren 

att ange sin bedömning. Chefen ska sedan lämna ifylld blankett till förvaltningschef för 

den årliga sammanställningen. Kopia på blankett med redovisad bisyssla ska skickas till 

personalenheten som sparar den i personalakten.  

I kommunen finns en mall för medarbetarsamtal där det finns en fråga om medarbetaren 

har bisyssla. På de ifyllda dokument vi har tagit del av vid stickprovsgranskning är det 

två frågor: “Har du tidigare anmält någon bisyssla” samt “Har du någon ny bisyssla som 

ska anmälas”. Det finns ingen uppgift om att fråga ska ställas om det är någon 

förändring i omfattning eller andra förhållanden. Mallen innehåller inte heller någon 

punkt om att arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att 

anmäla bisysslan. Det finns inte någon anvisning för vilket tillvägagångssätt som ska 

användas i det fall en anställd svara ja på frågan om ny bisyssla. I de stickprov vi har 

tagit del av ser svaren olika ut. Det framgår inte alltid om angiven bisyssla är ny, 

godkänd tidigare, vad bisysslan är osv.  

I Figur 1 nedan redovisas resultatet av frågan “Jag upplever att det finns tillräckligt med 

riktlinjer och rutiner som beskriver hur jag som chef ska gå tillväga för säkerställa att 

bisysslor hanteras på ett korrekt sätt”, som ställdes i enkätundersökningen till 

kommunens chefer. 77% upplever att det finns tillräckligt med riktlinjer och rutiner som 

stöd för hantering av anställdas bisysslor. 16% av cheferna vet inte om de upplever att 

det finns tillräckligt med riktlinjer och rutiner och 7% upplever inte att det finns tillräckligt 

med riktlinjer och rutiner. I fritextsvar framgår att cheferna i allt väsentligt inte ser behov 

av att utveckla det dokumenterade stödet, men det finns önskemål om tydligare 

information till nya chefer och kommungemensamt material att använda på exempelvis 

arbetsplatsträffar.  

 

Figur 1: “Jag upplever att det finns tillräckligt med riktlinjer och rutiner som beskriver hur jag som 

chef ska gå tillväga för säkerställa att bisysslor hanteras på ett korrekt sätt.” 

Enligt anvisningen ska chef efterfråga förekomst av bisyssla vid det årliga 

medarbetarsamtalet. I enkätundersökningen uppger 98% av cheferna att de har 

medvetandegjort sina arbetstagare om skyldigheten att anmäla bisysslor och 95% (av 

de 98% som svarade ja på föregående fråga) anger att de har gjort så vid 

medarbetarsamtalet. Samtidigt visar enkätundersökningen att 88% av cheferna själva 

fått frågan av sin chef om de har någon bisyssla. Enligt uppgift genomförs 

medarbetarsamtal med samtliga anställda årligen, med undantag för de som är 

timanställda.  
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I kommunstyrelsens delegationsordning, fastställd 2020-03-24, framgår delegation 

avseende beslut om bisyssla enligt nedan: 

● Kommunstyrelsens ordförande fattar beslut för kommundirektör 

● Kommundirektör för förvaltningschefer 

● Förvaltningschef för enhetschefer 

● Chef för övrig personal 

Enkätundersökningen indikerar dock att det råder viss otydlighet kring vem som får 

besluta kring bisysslor. Av Figur 2 framgår att 67% av cheferna anger att det är de 

själva som beslutar, 14% vet inte, 7% anger att det är personal inom HR, 5% anger att 

det är den överordnade chefen och 7% att det är kommunstyrelsen som 

anställningsmyndighet som ska besluta i frågan.  

 

Figur 2: “I Heby kommun är det följande som får besluta om en anmäld bisyssla ska anses 

tillåten eller otillåten” 

Enkätundersökningen visar även att det finns en skillnad i hur väl chefer känner sig 

förtrogna att hantera otillåtna bisysslor. 24% av cheferna instämmer helt till påståendet 

“Jag känner mig väl förtrogen med att hantera otillåtna bisysslor”. 17% instämmer till 

stor del, 14% instämmer till viss del och 5% instämmer inte alls i påståendet. 40% av 

cheferna svarar att de inte haft anledning att sätta sig in i hanteringen eller 

bedömningen av otillåtna bisysslor.  
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Figur 3: Jag känner mig väl förtrogen med att hantera otillåtna bisysslor.  

Vidare visar enkätundersökningen att 81% av cheferna anger att bisysslor 

dokumenteras, medan 7% uppger att bisysslor inte dokumenteras och 12% vet inte om 

bisysslor dokumenteras.  

Inom ramen för granskningen har vi genomfört ett slumpmässigt stickprov på 10 

identifierade träffar i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister där 

kommunen angett att det finns en upprättad blankett eller att bisysslan dokumenterats 

på annat sätt. Syftet med stickproven var att undersöka huruvida dessa träffar anmälts 

som bisyssla enligt kommunens anvisning (prövad och dokumenterad på blankett som 

förvaras personalenheten i personalakten). Resultatet från stickprovsgranskningen visar 

att samtliga engagemang är anmälda som bisyssla men endast två är dokumenterade 

på blankett i enlighet med kommunens anvisning. Där saknas dock uppgift om relationer 

mellan den bedrivna bisysslan och Heby kommun. Sex av engagemangen finns 

dokumenterade i systemet “Sysarb1” men saknar information om bisysslans innebörd 

och omfattning. Två engagemang i stickprovet saknar helt dokumentation. Vår 

granskning indikerar följaktligen att det förekommer engagemang hos anställda inom 

kommunen som inte har prövats och dokumenterats enligt angiven rutin.  

I enkäten till kommunens chefer ställdes frågan om tidigare anmälda bisysslor omprövas 

regelbundet. Enkätsvaren visar att 45% av respondenterna anger att tidigare anmäld 

bisyssla omprövas regelbundet, 12% svarar nej och 43% vet inte. Vi noterar att det 

saknas dokumenterade rutiner kring hur omprövning av anställdas bisysslor ska ske. 

Bedömning 

Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas eventuella bisysslor 

och efterlevs de? 

Delvis 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. Vi grundar vår bedömning på att det 

finns fastställd policy, information och riktlinjer som är tillgängliga på intranätet. Det finns 

 
1 “Sysarb” är det system kommunen använder som hjälp för att genomföra och dokumentera 
medarbetarsamtal.  
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också en checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet samt ett underlag 

för medarbetaren med vilka frågor som ska tas upp vid medarbetarsamtal där det 

framgår att det finns en fråga om man tidigare har anmält någon bisyssla eller om det 

finns någon ny bisyssla som ska anmälas. Det saknas underlag för hur bedömning ska 

göras avseende konkurrerande eller hindrande bisyssla. Det finns en blankett för 

inventering av bisysslor hos anställda. Vi saknar datum för när vissa av dessa dokument 

har upprättats. Det saknas också uppgift om anvisningarna är politiskt fastställda.  

Vi noterar i samband med vår granskning att de finns brister i kännedom och efterlevnad 

av de fastställda riktlinjerna. Det saknas uppgift om att delegationsanmälan ska göras 

av beslut om bisyssla godkänns eller avslås.  

Vår stickprovsgranskning påvisar bl.a. att bisysslor i stor utsträckning inte dokumenteras 

i enlighet med riktlinjerna, vilket visar på bristande intern kontroll. Det saknas blanketter 

med bedömning av bisysslor i flera fall. Då det på blanketten finns ett fält där 

medarbetaren antingen ska fylla i om den har en bisyssla och uppgifter om denna eller 

dra ett streck över om det inte finns någon bisyssla, anser vi att kommunens samtliga 

anställda bör ha en blankett i personalakten. Vi bedömer att detta område med fördel 

kan vara ett kontrollmoment inom det systematiska internkontrollarbetet.  

I underlaget från medarbetarsamtal framgår endast att fråga ska ställas om den 

anställde har någon bisyssla som tidigare är anmäld samt om man har någon ny 

bisyssla. Det finns ingen kontroll om att den anställde vet vad en bisyssla är, om det är 

någon ändring avseende tidigare anmäld bisyssla samt om blankett lämnas avseende 

ny bisyssla. Det finns inga anvisningar om hur uppgifterna från medarbetarsamtalen ska 

tas om hand i de fallen det finns bisyssla som är godkänd sedan tidigare. Det finns 

också en otydlighet i att riktlinjerna inte anger att ett nytt beslut ska fattas om det står 

klart att medarbetaren har upphört med eller inte kommer att åta sig en otillåten 

bisyssla. Enligt vår mening bör ett formellt beslut fattas oavsett och uppföljning bör 

göras huruvida engagemanget verkligen har avslutats. 

Enligt anvisningarna ska ansvarig chef kontrollera att medarbetaren gett fullständig och 

riktig information om eventuella bisysslor. Vi ser inte att det dokumenteras någonstans 

hur det ska genomföras och hur det är genomfört. Det innebär att det finns svårigheter 

att följa upp om och hur detta har skett.  

Vi anser att anvisningarna behöver kompletteras. Bland annat framgår det inte i vilket 

sammanhang som bisysslor ska tas upp och diskuteras. Det görs ingen hänvisning till 

medarbetarsamtal samt hur den informationen ska kopplas till övrig information. Det 

saknas också uppgifter om hur och när omprövning av beslut om bisysslor ska ske.  

Det är den anställde som lämnar uppgifterna. Enligt anvisningarna ska ansvarig chef 

kontrollera att medarbetaren gett fullständig och riktig information om eventuella 

bisysslor. Det finns ingen uppgift om hur denna kontroll ska dokumenteras. Det saknas 

också uppgift för om kontroll av det sker några kopplingar mellan bisysslan av 

kommunen, hur detta i så fall ska hanteras och dokumenteras. Det finns inte heller 

någon uppgift om att kontroll ska göras av om icke tillåten bisyssla verkligen avslutas.  

Den sammanställning som enligt riktlinjerna ska göras årligen hos respektive förvaltning 

saknas. Det kan behöva förtydligas hur den ska se ut och hur den ska hanteras. Ska 

den redovisas till kommunstyrelsen och respektive nämnd? Ska det göras någon 

sammanställning för hela kommunen samlat? 
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Vi anser därmed att det finns rutiner och riktlinjer, men att dessa inte är helt      

ändamålsenliga och att efterlevnaden behöver förbättras. 

 

      Kännedom och kontroll om bisysslor 

Revisionsfråga 2: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som 

bisysslor förekommer bland de anställda? 

Iakttagelser 

Enligt uppgift från intervjuer görs ingen sammanställning av bisysslor i kommunen och 

därmed finns det heller ingen som har kännedom om eller en överblick av hur många 

eller vilka bisysslor som förekommer. 

Vi har tagit del av kommunens personaladministrativa system där antalet tillsvidare- och 

visstidsanställda per 24 november 2021 uppgick till 1 067 personer. Dessa har sedan 

kontrollerats gentemot handels-, förenings- och aktiebolagsregister där vi selekterat ut 

aktiva engagemang. Vi har fått fram 195 registreringar, som fördelas på anställda enligt 

nedanstående tabell: 

Tabell 1: Antal registreringar i handels-, förenings- och aktiebolagsregister. 

Förvaltning Antal registreringar Antal anställda registreringar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 94 69 

Centrala förvaltningen 14 11 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 35 23 

Vård- och omsorgsförvaltningen 52 48 

Totalt 195 151 

 

Några personer är registrerade mer än en gång till följd att de är engagerade i mer än 

en organisation eller med flera olika positioner i samma organisation. Efter justering av 

detta blir det totalt 151 personer som förekommer i registret, vilket i sin tur innebär att ca 

14,2% av de anställda i Heby kommun har en eller flera registreringar i handels-, 

förenings- och aktiebolagsregister. 

I tabell 2 och 3 nedan redovisas vilken typ av organisationer/näringsverksamheter som 

de anställda är registrerade i samt de positioner som de anställda har i de olika 

organisationerna som de är registrerade i och antal registreringar. I de register som 

erhållits från handels-, förenings- och aktiebolagsregister går det för varje träff att utläsa 

bolagstyp samt vilken position den anställde har. En del anställda har mer än en 

position i samma bisyssla/registrering. De engagemang som förekommer bland de 

anställda inom kommunen och som är av näringskaraktär sker inom varierande 

områden. Det förekommer främst privata aktiebolag och enskilda firmor. Att det finns 63 

registrerade enskilda firmor hänger samman med att det finns 63 registrerade 

firmatecknare. Förutom firmatecknare är det främst ledamöter och suppleanter som 

förekommer. 
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Tabell 2: Typ av organisation 

Typ av organisation Antal registreringar 

Bostadsrättsförening 13 

Ekonomisk förening 11 

Enskild firma 63 

Handelsbolag 8 

Privat aktiebolag 100 

Totalt 195 

 

Tabell 3: Registreringar/position i organisation 

Positioner Antal registreringar 

Aktieägare 1 

Bolagsman2 8 

Firmatecknare3  63 

Ledamot 32 

Ordförande 5 

Särskild delgivningsmottagare4 1 

Suppleant 81 

Verkställande direktör 1 

Vice verkställande direktör 3 

Totalt 195 

 

Vi har i vår granskning givit kommunens HR-avdelning i uppdrag att mer fördjupat gå 

igenom 111 träffar med registrerade engagemang i handels-, förenings- och 

aktiebolagsregister där vi bland annat bad dem kontrollera om det finns upprättade 

blanketter som förvaras hos cheferna eller hos HR. Vi frågade även om engagemangen 

var kända och om det fanns några bisysslor som stred mot gällande regelverk. HR-

 
2 Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är 

bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. 
3 Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig 

bindande verkan. 
4 Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut 

och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare. 
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avdelningen har i sin tur kontaktat berörda chefer vid behov. Av resultatet kan det 

konstateras att det finns stora brister i anmälan och dokumentation av bisysslor, och 

således kännedom om förekommande bisysslor. 49 st (44%)5 av de engagemang som 

gåtts igenom var inte kända inom organisationen före vår granskning. Vi ser även att för 

de bisysslor som dokumenteras sker det på ett varierat sätt, som beskrivet i avsnittet för 

revisionsfråga 1. Majoriteten av cheferna svarar att de bedömer att bisysslorna inte är 

hindrande, konkurrerande eller förtroendeskadliga.  

Av Figur 4 framgår att 19% av cheferna anger att det genomförs kontroller av anställdas 

bisysslor, 19% anger att det inte görs och 62% vet ej. De som anger att kontroller 

genomförs beskriver att frågan mestadels tas upp i medarbetarsamtalen, vilket är att 

betrakta som en informell kontroll. 

Figur 4: Görs det några kontroller av anställdas bisysslor? 

Bisysslor har enligt uppgift inte varit föremål för någon form av kontrollmoment i varken 

kommunstyrelsens eller nämndernas interna kontrollplaner för åren 2020 eller 2021.  

Bedömning 

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning som bisysslor 

förekommer bland de anställda? 

Nej 

Bedömningen grundar vi på att det är en brist att det inte finns en samlad bild av den 

totala förekomsten av bisysslor i kommunen. Enligt riktlinjerna ska alla förvaltningar ta 

fram en lista över befintliga bisysslor senast i juni månad. Det framgår inte hur dessa 

dokument ska hanteras och vi har i samband med granskningen inte fått fram att det 

sker vilket vi ser som en brist.  

Det finns inte någon samlad spårbar dokumentation över de anställdas bisysslor. Det 

förefaller även att flera av de anställdas engagemang vid sidan av ordinarie anställning 

inte är kända eller prövade före vår granskning, vilket bekräftas av matchning och 

kommunens genomgång av framkomna engagemang/bisysslor. Vi bedömer att detta är 

en brist och att det saknas en tillräcklig intern kontroll för att identifiera bisysslor. Vi 

bedömer även att det är en brist att det under de senaste åren inte funnits några 

kontrollmoment avseende bisysslor i kommunstyrelsens och nämndernas 

internkontrollplaner eller varit med i riskbedömningen. Vår granskning visar på att det 

inom ramen för intern kontroll inte görs tillräckliga kontroller av bisysslor av 

kommunstyrelsen, varken samlat för hela kommunen eller per verksamhet. Vår 

granskning visar även att det inte heller görs några övriga kontroller av anställdas 

 
5 Engagemang i egenskap av förtroendevald i kommunalt bolag ingår inte. 
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bisysslor mer än vid tillvägagångssätt som bygger på vad den anställde själv uppger, 

d.v.s. det bygger på en informell kontroll. Avsaknaden av kontroller bedömer vi är en 

brist.  

Utifrån avsaknad av kontroller samt utifrån vad vi ser i våra iakttagelser kan det inte 

uteslutas att det kan finnas otillåtna bisysslor. Det kan inte heller uteslutas att anställda 

fortsätter att utöva en otillåten/förbjuden bisyssla då det finns avsaknad av formella 

riktlinjer kring hur kommunstyrelsen och nämnderna ska kontrollera och säkerställa att 

dessa bisysslor verkligen avslutas. Vi bedömer att uppföljning vid nästkommande 

medarbetarsamtal inte är tillräckligt då det enbart bygger på vad den anställde uppger 

samt att det kan gå flera månader mellan det att bisysslan förbjuds tills dess att nästa 

medarbetarsamtal äger rum. 

Kännedom om förekomsten av anställdas engagemang i 
näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby kommun 

Revisionsfråga 3: Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det 

förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer 

med Heby kommun? 

Iakttagelser 

Enligt uppgift görs inte några specifika kontroller av anställdas engagemang i 

näringsverksamhet som bedriver affärer med Heby kommun.  

Stickprovsgranskning 

Med utgångspunkt i matchningen mot handels-, förenings- och aktiebolagsregister har vi 

gjort en kontroll av om dessa engagemang/organisationer förekommer i kommunens 

leverantörsregister. 

I matchningen fick vi 29 träffar mellan kommunens leverantörsregister och 

organisationer där anställda har engagemang. Vi fick sedan hjälp av kommunen att ta 

fram transaktionslistor över leverantörerna för att se för vilka det genomförts 

transaktioner med under de senaste tre åren. Ekonomiavdelningen i kommunen gick 

igenom träffarna och sände över transaktionslistor där det skett transaktioner de 

senaste åren. 

Det hade skett transaktioner för 18 av de organisationer (fördelat på hundratals fakturor) 

som anställda har engagemang i och kommunen. Vi kan i samband med granskningen 

inte säkerställa i vilken omfattning dessa engagemang har varit kända i kommunen.  

För dessa 18 träffar gjorde vi ett urval där vi stickprovskontrollerade 33 verifikationer. I 

dessa stickprovskontroller har vi kontrollerat att det inte är den anställde, vilken har det 

ekonomiska intresset, som attesterat fakturan, står som referens på fakturan (i de fall 

namnet finns i klartext och inte som ett nummer), huruvida inköpet skett på samma 

avdelning eller förvaltning som den anställde arbetar på samt om det finns ett gällande 

avtal mellan leverantören och kommunen, i de fall det ska finnas. I ett fall har det funnits 

upphandlat avtal under perioden. Det finns dock fem fakturor som har inkommit inom tre 

månader efter att avtalet upphörde. Vi kan bara se fakturadatum, inte om varan har varit 

beställd och levererad medan avtalet fortfarande gällde. I ett fall har det tidigare funnits 

direktavtal. I övriga fall finns inga avtal, men det förekommer ersättning som kan vara 
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reglerad på annat sätt, t.ex. genom nämndsbeslut. Det har inte ingått i granskningen att 

bedöma om avtal borde ha tecknats. 

Vi noterar att för fem av de kontrollerade träffarna av leverantör är bisysslan inte 

dokumenterad som godkänd. Vi har inom ramen för granskningen inte fått del av beslut 

om denna bedömning av bisysslan och kan därmed inte göra någon bedömning. För två 

företag berörs personer som är anställda på samma enhet som inköpen gjorts till. I det 

ena fallet berörs 12 fakturor till ett belopp om totalt 707 tkr och i det andra två fakturor 

på sammanlagt 31 tkr. I samband med granskningen har vi även fått uppgift om ett 

företag där 14 fakturor berörs till ett belopp om sammanlagt 116 tkr.  

Av Heby kommuns attestreglemente6, framgår att en attestant aldrig får slutattestera en 

händelse som avser slutattestantens egen användning eller förbrukning av kommunens 

resurser. Detsamma gäller även ekonomiska händelser som i relation till slutattestanten 

avser närstående, person i beroendeställning, eller i en jävssituation. Inom ramen för 

vår stickprovsgranskning har vi inte funnit några felaktiga attester kopplat till de 

utbetalningar som gjorts där anställda har engagemang. Vi har inte gjort någon kontroll 

inom ramen för granskningen av hur detta kontrolleras i kommunens egna internkontroll. 

I enkäten anger 10% av respondenterna att de har kännedom om att det förekommer att 

anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby 

kommun.  

Figur 5: Har du kännedom om det förekommer att anställda har engagemang i 

näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby kommun. 

 

Bedömning 

Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det förekommer att 

anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Heby 

kommun? 

Nej 

Vår bedömning grundar sig på att det förekommer ett antal anställda som har 

engagemang i näringsverksamheter som gör affärer med Heby kommun. Granskningen 

visar att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att inköp inte sker av 

näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen. Av den enkät som har 

genomförts i samband med granskningen framkommer att endast 19 % av cheferna 

anser att det genomförs kontroll av anställdas bisysslor samt att den kontroll som 

faktiskt genomförs beskrivs som att frågan tas upp i medarbetarsamtal, vilket är en 

 
6 Infört i Heby kommuns författningssamling 2019-01-12 och är undertecknat av 
kommunfullmäktiges ordförande och ekonomichef 
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informell kontroll. Våra stickprov visar att inköp från näringsverksamhet där anställda har 

ekonomiska intressen har skett inom en förvaltning.   

Vår bedömning grundar sig vidare på att det inte finns en samlad bild av totala 

förekomsten av bisysslor i kommunen. Därmed försvåras kontroller av inköp med 

näringsverksamhet där anställda har ekonomiska intressen. Våra stickprov visar också 

på brister i dokumentation av beslut om beviljade bisysslor. 

Vi ser positivt på att det i kommunens övergripande styrdokument som attestreglemente 

anges förhållningssätt vad gäller anställdas engagemang. Vi har i våra stickprov inte 

funnit några fakturor där anställd med näringsverksamhet har slutattesterat faktura eller 

anställds namn har funnits som referens på faktura som berör den egna 

näringsverksamheten.  

Det behöver också göras en riskbedömning för området i samband med att beslut fattas 

om internkontrollplan. Rutiner behöver tas fram för hur de riktlinjer och rutiner som finns 

fastställda ska kontrolleras. Enbart förekomsten av inköp från en verksamhet där en 

anställd har ett dokumenterat engagemang kan leda till att kommunens inköpsrutiner 

som helhet ifrågasätts vilket inte överensstämmer med god kontroll. 
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 

granskning av bisysslor. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Rekommendationer 
● Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och 

blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör antas 

politiskt. 

● Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 

delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

● Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om bisysslor 

finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt riktlinjerna.  

● Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra 

kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt kontrollera om 

otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha ekonomiska 

intressen.  

● Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur avslagna 

bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor. 

● Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det 

saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av 

näringsverksamheter inom detta område. 
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns det 
ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner rörande 
anställdas eventuella 
bisysslor och efterlevs de? 

Delvis 
Det finns en fastställd policy, 
riktlinjer och rutiner som är 
tillgängliga på intranätet. Det 
finns brister i efterlevnad och 
kännedom. Riktlinjerna och 
rutinerna behöver också 
utvecklas på vissa områden. 
 
 

 

2. Har kommunstyrelsen 
kännedom/kontroll om i 
vilken utsträckning som 
bisysslor förekommer 
bland de anställda? 

Nej 
Det finns ingen samlad bild av 
den totala förekomsten av 
bisysslor i kommunen. Det 
sker inga dokumenterade 
kontroller av anställdas 
bisysslor utöver de uppgifter 
de anställda själva lämnar. 
 
 

 

3. Har kommunstyrelsen 
kännedom/kontroll om i 
vilken utsträckning det 
förekommer att anställda 
har engagemang i 
näringsverksamheter som 
bedriver affärer med 
Heby kommun? 
 
 

Nej 
Kommunstyrelsen har inte 
tillsett tillräckliga rutiner som 
möjliggör kontroller av i vilken 
utsträckning som det 
förekommer att anställda har 
engagemang i 
näringsverksamheter som 
bedriver affärer med Heby 
kommun. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Lagar och bestämmelser 

Kommunallag (2017:725) 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska 

nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 

ett övrigt tillfredsställande sätt. 

Lag (1194:160) om offentlig anställning 

Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 framgår följande: En arbetstagare får 

inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan 

rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller 

som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera 

arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Vidare 

framgår att en arbetstagare på arbetsgivarens begäran ska lämna de uppgifter som 

behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. En 

arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 

som inte är förenlig med första stycket ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. 

Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

Allmänna bestämmelser 

Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 20) är en del av huvudöverenskommelsen 

(HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor för anställda inom kommuner och 

regioner. AB 20 började gälla 1 november 2020 och överenskommelse har ännu inte 

träffats mellan samtliga parter. AB 20 innehåller dock inga förändringar kopplat till 

bisysslor. Enligt AB 3 kap. § 8 ska en arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna 

och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 

Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla 

bisysslan och lämna uppgifter. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren 

finner att den kan: 

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, region eller 

kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan: 

c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. 

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 

bisyssla enligt AB. 
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2022-02-24 

 

 

Carin Hultgren     Annika Hansson 

___________________________  ___________________________ 

Certifierad kommunal revisor    Certifierad kommunal revisor 

Uppdragsledare     Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2021-10-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-25 
Kommunfullmäktiges revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf rev § 67 Dnr KS/2022:47 042 

Uppföljningsrapport per 31 mars 
Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen och lägger rapporten till 
handlingarna.  

 Revisionen noterar att Kommunfullmäktige godkänt en avvikelse inom utbildningsnämndens 
verksamheter om 9,5 miljoner, men samtidigt inte ställer krav på dem att redovisa vilka 
åtgärder man vidtar för att undvika det totala prognostiserade underskottet på 14,6 Msek. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer har tagit del av handlingen och noterar att Kommunfullmäktige 
godkänt en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter om 9,5 miljoner, men samtidigt 
inte ställer krav på att utbildningsnämnden ska redovisa vilka åtgärder man vidtar för att undvika 
det totala prognostiserade underskottet på 14,6 Msek. 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 52/2022 
 

 
Delges 

Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(8)

Valnämndens protokoll 2022-09-11  

Tid och plats  
2022-09-11 klockan 07:00 - 2022-09-12 klockan 03:30 i kommunhuset, Heby, ajournering 2022-09-11 
klockan 07.45-20.30 

Beslutande ledamöter 
Kenth Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Gerd Carlsson (C), Berith Parmsäter (S), Inga 
Lill Ohlsson (SD) §§ 30-32, Sol Engström (S) § 33, Lars Persson (S) § 34 

Ej tjänstgörande ersättare 
Sol Engström (S) §§ 30-32, Lars Persson (S) §§ 30-33, Rickert Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Sofia Holm, Valsamordnare 

Val av justerare 
Anne-Charlotte Mattsson (L) 

Tid och plats för justering 
2022-09-15 klockan 13.30 i kommunhuset, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 30- 34  

Underskrift 

 _________________________________________________________________ 
Kenth Nilsson, ordförande 

 _________________________________________________________________ 
Anne-Charlotte Mattsson, justerare 

 _________________________________________________________________ 
Sofia Holm, sekreterare 

 

  

Heby kommun
Dnr: Kf/2022-09-27 # 24
HandlingsId: 2022:2088
Datum: 2022-09-20



PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(8)

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-07 

Underskrift 

_______________________ 
Sofia Holm 

  

Heby kommun
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(8)

Innehållsförteckning 
Förtidsröstning, information ........................................................................................................................................................................4 

Förordnande av röstmottagare ....................................................................................................................................................................5 

Schema för dagen ...............................................................................................................................................................................................6 

Rapportering från valdagen ...........................................................................................................................................................................7 

Summering av valdagen ..................................................................................................................................................................................8 
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(8)

Vn § 30 Dnr Vn/2022:1 111 

Förtidsröstning, information 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om arbetet med förtidsröstning samt lämnar information om antalet 
inkomna förtidsröster. 

Ink röster  Röstber. Procent 

Tärnsjö   680  1733  39.2 

Östervåla  1096   2363  46.4 

Harbo   419  1357  30.9 

Morgongåva   808  2140  37.8 

Västerlövsta Ö/Huddunge  699  1848  37.8 

Västerlövsta V/Enåker  759  1972  34.4 

Summa    4461  11413  38.5 
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2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(8)

Vn § 31 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av röstmottagare 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Ordförande samt vice ordförande har enligt Vn § 17 2022 mandat att förordna ytterligare 
röstmottagare vid behov. 

Två röstmottagare som tidigare förordnats har fått förhinder till valdagen och därför har två nya 
röstmottagare förordnats.  

 

 

 

 
Delges 
Förordnade röstmottagare 
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(8)

Vn § 32 Dnr Vn/2022:1 111 

Schema för dagen 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämndens arbetar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar följande schema för valnämndens arbete under valdagen, 11 
september: 

07.00 Valnämndens kansli är bemannat. 
07.00 Valnämnden sammanträder. 
07.30 Förtidsröster levereras till vallokalerna av valnämndens ledamöter och 

ersättare. 
07.30 Posten levererar förtidsröster, de sorteras av tre tjänstemän. 
08.00 – 20.00  Kommunhuset är öppet för förtidsröstning. Bemanning på kansliet av två 

tjänstemän samt representanter från valnämnden. 
10.00  Vi hämtar smörgåstårtor hos Jessans och levererar förtidsröster och 

smörgåstårta till valdistrikten. Valnämndens ledamöter och ersättare sköter om 
transporterna. 

10.00 – 14.00  Röstningslokalerna i Enåker och Huddunge är öppna för förtidsröstning. 
Bemannas av två tjänstemän och en tillfrågad lokal person per röstningslokal. 
Rösterna sorteras på plats och levereras till respektive vallokal. 

20.00  Valnämndens samlas. 
20.00 –   Sammanträdesrummet är under kvällen central för allmän information och 

ledning av organisationen inkluderande externa kontakter och rådgivning till 
distrikten; ordföranden ansvarar med stöd av valsamordnare. I personalrummet 
anordnas kaffe och tilltugg. 

21.00  Två mottagningsstationer upprättas för mottagning av distriktens material, i 
Stolriket samt Garveriet; en förtroendevald och en tjänsteman i varje grupp. 
Mottagningsgrupp 1 utgörs av Rickert Olzon samt Marie Löfgren, 
mottagningsgrupp 2 utgörs av Anne-Charlotte Mattson samt Sofia Holm. 

Cirka 02.00 Valdagens arbete avslutas. 
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 7(8)

Vn § 33 Dnr Vn/2022:1 111 

Rapportering från valdagen 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämnden noterar enligt sammanfattningen. 
 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen samt valnämnden informerar om arbetet under valdagen. Genomförandet av 
valdagen 11 september 2022 har förflutit utan allvarliga incidenter. 

Valnämnden har vidtagit åtgärder vid några tillfällen under dagen och närvarat vid vallokaler. 
Detta på grund av politisk propaganda för nära vallokaler samt för att säkerställa att ordningen i 
valsedelsställen har upprätthållits i vallokalerna.  

Vid en incident kopplat till politisk propaganda åtgärdades inte felaktigheten av partiet ifråga 
förrän vid valnämndens andra uppmaning. 
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PROTOKOLL 
2022-09-11 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(8)

Vn § 34 Dnr Vn/2022:1 111 

Summering av valdagen 
 

Valnämndens beslut 

 Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. 
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PROTOKOLL 
2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(8)

Valnämndens protokoll 2022-09-14  

Tid och plats  
2022-09-14 klockan 09:30-13.20 i kommunhuset, Heby 

Beslutande ledamöter 
Kenth Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Gerd Carlsson (C), Berith Parmsäter (S), Lars 
Persson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickert Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Sofia Holm, valsamordnare 
Marie Löfgren, beredskapssamordnare 
Sara Larsson, samhällsvägledare  

Val av justerare 
Anne-Charlotte Mattsson 

Tid och plats för justering 
2022-09-15 klockan 13.30 i kommunhuset, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 35 - § 39  

Underskrift 

 _________________________________________________________________ 
Kenth Nilsson, ordförande 

 _________________________________________________________________ 
Anne-Charlotte Mattsson, justerare 

 _________________________________________________________________ 
Sofia Holm, sekreterare 
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2022-09-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(8)

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-07 

Underskrift 

_______________________ 
Sofia Holm 
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2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(8)

Innehållsförteckning 
 

Revidering av föredragningslistan .............................................................................................................................................................4 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) .........................................................................................................5 

Summering av valdagen ..................................................................................................................................................................................6 

Allmänna val 2022, summering ...................................................................................................................................................................7 

Valnämndens kommande sammanträde .................................................................................................................................................8 
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2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vn § 35 Dnr Vn/2022:1 111 

Revidering av föredragningslistan 
 
Valnämndens beslut  

 Föredragningslistan fastställs. 
 

 

Sammanfattning 
Ärendet ”Summering av valdagen” läggs till föredragningslistan då ärendet hänsköts från 
föregående sammanträde.  

Ärendet ”Valnämndens kommande sammanträde” läggs till föredragningslistan. 
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PROTOKOLL 
2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vn § 36 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämndens ordförande och en tjänsteman får i uppdrag att leverera rösterna till 
Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Valnämnden genomför räkning av underkända förtidsröster från vallokalerna, förtidsröster som 
inte granskats i vallokalerna samt brevröster.  

Se resultatbilaga för valnämndens preliminära rösträkning till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige för resultat. 
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PROTOKOLL 
2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vn § 37 Dnr Vn/2022:1 111 

Summering av valdagen 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämndens tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Ordförande summerar valdagen. Arbetet har förflutit utan allvarliga incidenter.  

Valnämnden har vidtagit åtgärder vid några tillfällen under dagen och närvarat vid vallokaler. Se 
valnämndens beslut Vn § 34. 
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2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vn § 38 Dnr Vn/2022:1 111 

Allmänna val 2022, summering 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämndens arbete med allmänna val 2022 avslutas. 
 

 Ordförande framför ett tack till valdistriktens ordförande och vice ordförande, samtliga 
röstmottagare, valnämnden samt valnämndens tjänstemän. 
 

 

Sammanfattning 
Ordförande ger en summering av allmänna val 2022 och konstaterar att valet har genomförts 
med god ordning och utan allvarliga incidenter.  

 

 

 

 
Delges 

Ordförande samt vice ordförande valdistrikt 
Röstmottagare 
Valnämndens tjänstemän 
 

 
  

Heby kommun
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PROTOKOLL 
2022-09-14 
Valnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(8)

Vn § 39 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens kommande sammanträde 
 

Valnämndens beslut 

 Valnämnden planerar att sammanträda i november, datum ej fastställt. 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: Kf/2022-09-27 # 24
HandlingsId: 2022:2089
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