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Kommunfullmäktige 

Upphävande av beslut (1993:75) om uppförandet av 
uppställningsplats för farligt gods m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut om uppförandet av uppställningsplats för farligt gods 
m.m. från den 29 mars 1999, i enlighet med föredragning, samt 
 
att meddela Länsstyrelsen i Uppsala län beslutet.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999 att en uppställningsplats för farligt, skadat 
eller havererat gods […] samt plats för mellanlagring av farligt avfall skulle uppföras i 
anslutning till Viktoriaanläggningen utmed Almungevägen. Uppdrag gavs i beslutet åt 
Industrihus AB att uppföra platsen, åt dåvarande räddnings- och beredskapsnämnden och 
tekniska beställarnämnden att budgetera för driftskostnaderna av platsen, åt dåvarande 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för ändamålet samt åt dåvarande tekniska 
beställarnämnden att diskutera skyltning med dåvarande Vägverket.  
 
Uppställningsplatsen och platsen för mellanlagring har dock aldrig uppförts enligt beslutet. 
Med den ökade bebyggelsen i den utpekade tomtens direkta närhet är läget idag inte lämpat 
för ändamålet. Eftersom tomten dessutom behövs för andra ändamål föreslås kommun-
fullmäktige att upphäva sitt tidigare beslut. 
 
Föredragning 
Planerna på en uppställningsplats för farligt, skadat eller havererat gods samt plats för 
mellanlagring av farligt avfall i anslutning till brandförsvarets anläggning Viktoria har funnits 
en lägre tid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställde redan i ett ärende 27 januari 1993 till 
kommunstyrelsen att genomförandet av den planerade uppställningsplatsen vid Viktoria 
skulle återupptas.  
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Länsstyrelsen i Uppsala län föreslog i en skrivelse till kommunen 22 september 1997 att 
kommunen i samband med byggandet av räddnings- och ledningscentralen vid Viktoria också 
skulle uppföra en uppställningsplats för transporter med farligt, skadad och havererat gods.  
 
Samtidigt var det aktuellt att flytta stationen för mellanlagring av farligt avfall vid Ultuna. 
Dåvarande tekniska beställarnämnden utredde frågan om en ny placering och gjorde 
bedömningen att en lokalisering vid Viktoria var det mest fördelaktiga alternativet.  
 
Ett ärende (1993:75) togs fram där kommunstyrelsen föreslogs besluta att föreslå kommun-
fullmäktige uppdra åt berörda nämnder och bolag att anordna en uppställnings- och 
mellanlagringsplats. I föredragningen konstaterades att Viktoria var lämplig som lokalisering 
för båda dessa verksamheter och att samordning av verksamheterna skulle vara fördelaktig i 
såväl projekterings- som bygg- och driftskede.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999 att en uppställningsplats för farligt, skadat 
eller havererat gods […] samt plats för mellanlagring av farligt avfall skulle upprättas i 
anslutning till brandförsvarets anläggning Viktoria utmed Almungevägen. Uppdrag gavs i 
beslutet åt Industrihus AB att uppföra platsen, åt dåvarande räddnings- och beredskaps-
nämnden och tekniska beställarnämnden att budgetera för driftskostnaderna av platsen, åt 
dåvarande byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för ändamålet samt åt dåvarande 
tekniska beställarnämnden att diskutera skyltning med dåvarande Vägverket.  
 
Räddningsnämnden beslutade 14 november 2012 att avbryta sin del i arbetet med 
uppställningsplatsen. Nämnden hade 1 januari 2012 ombildats till gemensam nämnd för 
Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, och uppdraget att arbeta för en uppställnings-
plats för farligt gods fanns inte i den ombildade nämndens avtal mellan de tre ingående 
kommunerna.  
 
Under de år som gått sedan uppställningsplatsen först började planeras har utvecklingen av 
området längs Almungevägen skett i en sådan omfattning och med sådan verksamhet att det 
finns skäl att ifrågasätta om det idag är ett lämpligt val för en uppställningsplats. Många andra 
faktorer har också ändrats sedan det första beslutet. Stadens utveckling, farligt gods-
transporternas säkerhet och bensinstationers placering är exempel på några faktorer som 
påverkar behovet av en sådan uppställningsplats som avses i beslutet.  
 
Behovet av en mellanlagringsstation för farligt avfall är inte heller detsamma, då det idag 
täcks av återvinningsstationen i Boländerna.  
 
Om en uppställningsplats för farligt gods fortfarande behövs bör ett nytt lokaliseringsbeslut 
fattas efter en ny utredning om behov och placering.  
 
Ärendet är framtaget i dialog med brandförsvaret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
som inte haft något att erinra mot förslaget till beslut. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser följer på detta beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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