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Investering 2020: Möjliggörande av källsortering i kommunägda
verksamhetslokaler
Beslut
Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå investeringsmedel om 15 630 tkr för möjliggörande av källsortering i kommunägda
verksamhetslokaler
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar, varav 10 mkr (5 mkr per år)
redan är avsatt i investeringsramen för åren 2020/2021.
3. Kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 1 276 tkr/år
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras inom respektive objekts internhyra.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen vill möjliggöra för källsortering av förekommande avfallsfraktioner i
kommunens egna verksamhetslokaler. En utredning har visat att 88 stycken verksamhetslokaler
behöver anpassas för att möjliggöra källsortering. Den totala investeringssumman för
anpassningarna uppgår till 15 630 tkr, med kapitalkostnader på 1 276 tkr/år vilka kommer att
finansieras inom respektive verksamhetslokals internhyra.

Beslutsunderlag
Tjut källsortering
Bilaga objektslista

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Morgan Kjelldahl (SD) och Sverker Nyman (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska
kontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Morgan Kjelldahl (SD) och Sverker Nyman (S), och
finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiavdelningen
Planering- och strategiavdelningen.

Justerandes sign
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Fastighetsavdelningen
Handläggare
Titel:

Stefan Noaksson
Teknisk projektledare

E-post:

Stefan.noaksson@norrtalje.se

Till Teknik och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2020: Möjliggörande av källsortering i
kommunägda verksamhetslokaler
Behovsutredning och investering i lokalanpassningar

Förslag till beslut
Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår
Teknik och klimatnämnden föreslår
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anslå investeringsmedel om 15 630 tkr för möjliggörande av källsortering i kommunägda
verksamhetslokaler
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar, varav 10 mkr (5 mkr per
år) redan är avsatt i investeringsramen för åren 2020/2021.
3. Kapitalkostnad som uppkommer uppgår till 1 276 tkr/år
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras inom respektive objekts internhyra.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Fastighetsavdelningen vill möjliggöra för källsortering av förekommande avfallsfraktioner i
kommunens egna verksamhetslokaler. En utredning har visat att 88 stycken verksamhetslokaler
behöver anpassas för att möjliggöra källsortering. Den totala investeringssumman för
anpassningarna uppgår till 15 630 tkr, med kapitalkostnader på 1 276 tkr/år vilka kommer att
finansieras inom respektive verksamhetslokals internhyra.

Bakgrund
Enligt beslut i Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun (KF 2018-04-16 §53) ska ”ett enhetligt
källsorteringssystem vara infört i alla egna verksamhetslokaler senast 2019.” Källsortering avser
sortering vid källan där avfallet uppstår, av de avfallsfraktioner där återvinning av det ursprungliga
materialet är möjlig. För flera avfallskategorier, såsom papper, plast- och pappersförpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall och batterier föreligger producentansvar och för dessa
är kommunens renhållningsavdelning inte ansvarig för insamling och omhändertagande. Det är istället
kommunen, i egenskap av fastighetsägare, som ansvarar för att underlätta för verksamheterna att
källsortera, medan det är verksamhetens ansvar att källsorteringen sker. De insamlade källsorterade
avfallsfraktionerna tas omhand av producenterna för att återvinnas och användas som råvara i nya
förpackningar. Utöver de avfallsfraktioner där producentansvar föreligger, samlar kommunens
renhållningsavdelning in matavfall separerat från övrigt hushållsavfall, vilket är en separat process som
pågår parallellt och inte ska förväxlas med detta arbete.
Kommunen har 88 fastighetslokaler, uthyrda till kommunala och privata verksamheter, där det i
dagsläget ännu inte är förberett för komplett källsortering. För dessa kommunala fastighetslokaler
behöver anpassningar ske för att källsortering av avfallet ska vara möjlig. Anpassningarna är ny-, uteller ombyggnationer, vilket kräver beslut om investeringsmedel.
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Införandet av en enhetlig källsortering i kommunens egna verksamhetslokaler kräver:
 samordnad upphandling och insamling av alla nödvändiga fraktioner
 lokalanpassningar i den mån det är nödvändigt för att åstadkomma en fungerande källsortering
 samordnad upphandling av källsorteringsmöbler, möjliga för verksamheterna att avropa
Koppling till gällande styrdokument
Mål- och budget 2020-2022
Ett av Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Norrtälje kommun ska vara en kommun som
förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. För 2020 har kommunfullmäktige
beslutat att ett av inriktningsmålen under miljöområdet ska vara att förbättra kretsloppen för energi,
material och näringsämnen. Detta är viktigt både för att vi ska minska överutnyttjandet av jordens
ändliga resurser, men också för att minimera kommunens generella klimatpåverkan.
Avfallsplan 2018-2021
I Norrtälje kommuns avfallsplan sätter Norrtälje kommun upp riktlinjerna för avfallshanteringen i
kommunen. Hanteringen ska bidra till att bevara och förbättra miljön så att såväl nuvarande som
kommande generationer kan leva, bo och trivas i Norrtälje kommun. Visionen i avfallsplanen är att
Norrtälje År 2021 rankas som en av landets tio bästa kommuner inom avfallsområdet. Avfallsplanens
mål bygger till stor del på EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan, som återfinns i EU:s
ramdirektiv. De övergripande målen är:
Mål 1: Mängden avfall ska minska och även dess farlighet och klimatpåverkan.
Mål 2: Materialåtervinningen i kommunen ska öka.
Mål 3: Nedskräpningen i kommunen ska minska.
Mål 4: Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god
service, lättillgänglig information samt vara användarvänlig.
Rubricerat ärende är direkt kopplat till ovanstående Mål 1, 2 och 4.
Lokalförsörjningsplan för Norrtälje kommun
Eventuella framtida förändringar i kommunens lokalinnehav kan komma att förändra behovet av
lokalanpassningar för möjliggörande av källsortering och projektet har därför beaktat kommunens
gällande lokalförsörjningsplan i projektet. Lokaler i objektsförteckningen, bilaga 1, kan därför komma att
utgå innan investering i en anpassning ägt rum.
Lagkrav
Avfallshierarkin har förts in i miljöbalken, dels genom att införa en skyldighet i 2 kap. 5 § om att vidta
avfallsförebyggande åtgärder och dels genom att i 15 kap. 10 § ange den prioritetsordning som ska
gälla vid behandling av avfall. Ändringarna trädde i kraft den 2 augusti 2016. EU:s avfallshierarki anger
den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande
och behandling av avfall och regleras i EU:s ramdirektiv om avfall. Prioriteringsordningen innebär att
avfall helst ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand
återvinnas på annat sätt t ex. genom energiåtervinning och sist bortskaffas. Ordningen gäller under
förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
Av kommunens avfallsföreskrifter, som utgår från bl.a. avfallsförordningen (2011:927), framgår vilka
avfallsslag som ska utsorteras och hållas avskilt från annat avfall. Det gäller bland annat farligt avfall,
grovavfall, avfall under producentansvar, stickande och skärande avfall, matavfall, frityroljor och andra
matlagningsoljor samt slam från fettavskiljare.
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Samberedning
Ärendet har samberetts mellan fastighetsavdelningen (tekniska kontoret), ekonomiavdelningen samt
planering- och strategiavdelningen (kommunstyrelsekontoret).

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen vill möjliggöra för källsortering av förekommande avfallsfraktioner i kommunens
egna verksamhetslokaler. En utredning har visat att 88 stycken verksamhetslokaler behöver anpassas
för att möjliggöra källsortering av förekommande avfallsfraktioner. För att enkelt kunna hämta
källsorterat material tillskapas källsorteringsutrymmen för verksamhetslokalerna i närhet till befintliga
transportvägar. Dessa utrymmen skapas genom nya byggnader, tillbyggnader eller anpassning av
befintliga lokaler/ytor.
Parallellt med detta projekt sker en upphandling av hämtning och omhändertagande av de
källsorterade avfallsfraktionerna. Detta för att Norrtälje kommun, Roslagsbostäder och Campus
Roslagen ska få en gemensam entreprenör som utförare (Norrtelje Energi har avböjt medverkan i
upphandlingen). En gemensam upphandling skapar bättre konkurrens och gagnar kommunens
ekonomi.
Utöver de två ovanstående beskrivna processerna behövs en centraliserad upphandling av
”källsorteringsmöbler”, möjlig för verksamheterna att avropa sina behov ifrån. En källsorteringsmöbel
kan bestå av separerade papperskorgar eller lådor och skåp där de olika avfallsfraktionerna kan
sorteras inom verksamheten för att förenkla för lokalvården och/eller personalen att sortera rätt
avfallsfraktion i rätt tunna i soprummet. Denna upphandling är ännu inte påbörjad utan kommer att
påbörjas i samband med att detta investeringsbeslut för ut- och ombyggnationer av
källsorteringsutrymmen beviljas.

Konsekvensanalys/riskanalys
Kortfattat om varför kommunen bör källsortera avfallet i sina fastighetslokaler:
 Källsortering av avfall bidrar till minskat överutnyttjande av jordens resurser. När materialet
(såsom metall eller plast) kan användas till att göra nya produkter minskar behovet av ny
råvara.


Källsortering av avfall bidrar till samhällelig energibesparing eftersom det inte är lika
energikrävande att bearbeta återvunnet material som att bearbeta ny råvara.



Källsortering av avfallet sänker vår generella klimatpåverkan eftersom osorterat avfall
generellt går till förbränning och därmed bidrar till ökade växthusgasutsläpp.



Källsortering missgynnar oss inte ekonomiskt. Kostnaderna för hämtning av källsorterat avfall
är generellt sett lägre än för osorterat avfall, eftersom det finns ett ekonomiskt värde i
fraktioner som kan materialåtervinnas.
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Barnkonsekvensanalys
Sveriges riksdag har beslutat om ett Generationsmål i den nationella miljöpolitiken. Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är
tillsammans med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer, våra och kommande
generationers barn, om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Att källsortera våra
kommunala verksamheters avfall är en av de många åtgärder vi snarast måste påbörja för att inte
ytterligare bidra till det överutnyttjande av jordens resurser som kommande generationer annars
kommer att behöva leva med konsekvenserna av. Det är åtminstone ett steg i rätt riktning i det stora
arbetet med att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Ekonomisk analys
De ekonomiska konsekvenserna av införandet av källsortering i kommunala verksamhetslokaler i sin
helhet bedöms vara fyra stycken, dock analyseras bara de ekonomiska konsekvenserna av
investeringar i lokalanpassningar (nr 2.) närmare eftersom detta ärende specifikt rör dessa:
1.

Insamling och omhändertagande av källsorterade fraktioner.
De löpande kostnaderna för insamling och omhändertagande av avfall från aktuella
verksamhetslokaler debiteras idag via internhyran. En översiktlig beräkning gällande de
månatliga kostnaderna pekar på att de ökade kostnaderna för insamling och
omhändertagande av källsorterade fraktioner kommer att vägas upp av de minskade
kostnaderna för insamling och omhändertagande av osorterat restavfall, vilket blir en
konsekvens av att källsortering av fler avfallsfraktioner införs. Effekten blir att kostnader för
insamling och omhändertagande av källsorterade avfallsfraktioner bedöms att få en
försumbar påverkan på internhyran.

2.

Investeringar i lokalanpassningar.
En uppskattning av investeringskostnaden per verksamhetslokal visar på att 14 av 88 lokaler
kommer att kräva en större anpassning/åtgärd, med uppskattad kostnad på 350 tkr/lokal.
Medan resterande 74 lokaler endast kommer att kräva en mindre anpassning/åtgärd,
uppskattad till 145 tkr/lokal.
Kapitalkostnader i form av ränta och avskrivningar för de investeringar på 15 630 tkr som
genomförs inom projektet kommer att ha en viss påverkan på internhyran. Dock kommer
dessa att motsvara en liten del av den totala kapitalkostnadsdelen och därmed också få en
relativt låg påverkan på internhyran. Den tillkommande kostnaden beräknas kunna rymmas
inom den årliga indexuppräkning på 1 % som görs av internhyran.
Exempel: Investeringen på 15 630 mkr med avskrivningstid på 15 år och 1,5 % internränta
ger en kapitalkostnad år 1 på 1 276 tkr, vilket motsvarar 3 % av kapitalkostnadsdelen för
skolverksamhetens nuvarande hyror. Den tillkommande kostnaden är att jämföra med
totalhyran för skollokaler på ca 110 000 tkr årligen.
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3.

Inköp av invändig sorteringsutrustning/källsorteringsmöbler.
Verksamheternas behov av källsorteringsmöbler för att lösa källsorteringen inom
verksamheten är i dagsläget inte känd eftersom den delen av projektet ännu inte är påbörjad,
men en jämförelse med prislistan för utrustning för insamling av matavfall indikerar kostnad
på 25-100 tkr/verksamhetslokal.
Framtida investeringskostnader för källsorteringsmöbler per
verksamhetsutövare/nämnd/organisation, vilket respektive
verksamhetsutövare/nämnd/organisation behöver budgetera för, har uppskattats till:
Barn- och utbildning 2 000 tkr
Kultur- och Fritid
600 tkr
Kommunstyrelsen
200 tkr
KSON
700 tkr

4.

Förändrade rutiner lokalvården.
Eventuellt kan de förändrade rutinerna för lokalvården vad gäller sortering och hantering av
källsorterade avfallsfraktioner samt inköp av relaterade städvagnar/redskap behöva följas av
en utökad ekonomisk ram för lokalvården. Storleken på en sådan eventuell utökad
ekonomisk ram måste bedömas av sakkunniga.

Fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna:
Kostnad för investeringar i lokalanpassningar (punkt nr 2 ovan):
Kostnadstyp

Kostnad
(tkr)
500
2 000
11 600
400
1 130
15 630

Projektering/utredning
Byggherrekostnader
Byggkostnader
Upphandling hämtning
Oförutsett (~8%)
Total
Specifikation av kostnader/lokal
Större anpassning/åtgärd av fastighet

Antal (st)
14 st

Kostnad/anpassning Summa (tkr)
350 tkr
4 900 tkr

Mindre anpassning/åtgärd av fastighet
Totalt

74 st
88 st

145 tkr
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Sammanställning kostnader totalt
Årlig internränta och avskrivning år 1

1 276 tkr/år

(minskar sedan med 15,6 tkr/år)
(internränta 1,5 % 2020, avskriv. 15 år)

Kostnad vid större tillämpning per fastighet)
Årlig internränta och avskrivning år 1

29 tkr/år

(minskar sedan med 350 kr/år)
(internränta 1,5 % 2020, avskriv. 15 år)

Kostnad vid mindre tillämpning per fastighet
Årlig internränta och avskrivning år 1

12 tkr/år

(minskar sedan med 145 kr/år)
(internränta 1,5 % 2020, avskriv. 15 år)

Jämställdhetsanalys
Idag källsorterar vissa av de kommunala verksamheterna på eget initiativ genom att bära med sig det
källsorterade avfallet till någon återvinningsstation. I en svensk undersökning om källsorteringsattityder
från 2007 i Eskilstuna framgår det att det oftast är kvinnan som tar det största ansvaret för
källsortering. Avsedda utrymmen för enhetlig källsortering i direkt anslutning till fastighetslokalerna
minskar handlingskostnaden för att källsortera, vilket ökar sannolikheten för att fler män ska börja
källsortera.
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Idag källsorterar vissa av de kommunala verksamheterna på eget initiativ genom att bära med sig det
källsorterade avfallet till någon återvinningsstation. Detta är varken ett krav som ska åläggas
verksamhetsutövaren eller alltid möjligt ur arbetsmiljö-/tillgänglighetssynpunkt, vilket skapar ojämlika
förutsättningar för våra verksamhetsutövare.
Alla de källsorteringsutrymmen som planeras inom detta projekt kommer att vara tillgänglighetsanpassade och skapa jämlika förutsättningar för källsortering hos våra verksamhetsutövare.
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Tidplaner
Inlämning ärende
Beslut TKNAU
Beslut TKN
Beslut KSAU
Beslut KS
Genomförande
Återrapportering

2020-04-30
2020-05-19
2020-06-02
2020-06-17
2020-08-17
Löpande 2020-2023
2024

Azam Forsberg
Avdelningschef
Fastighetsavdelningen

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Bilagor
Objektslista

Beslut skickas till
Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, samt planering- och
strategiavdelningen.
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Objekt

Verksamhetsutövare

Stor/liten
investering

Fastighet

Ort

Länna fsk paviljong
Sjöhagens fsk
Vigelsjö gård Ridhus,stall & klubbhus
Färsna Gård ( fd 5080)
Rodret Hantverkareg. 16
Kommunhus Ankaret
TK, ind-område
Fd. Stationshus i Rimbo
Tobakshandel
Skolmuseum
Bergstugan Restaurang
Busstation Norrtälje
Mode 1 Hantverkareg. 20
Kontorshus Gustafsv 9
Blidösundsgården
Rosenlundsgården servicehus & P-bostäder
(8 st lgh)
Eneberg
Roslagens sjukhem ROS
Kristinagården
August-Jansgården Hallstaviks Sjukhem
Sportcentrum i Norrtälje
Badhuset Södra Berget
Norrtälje kulturhus
Brännäsgården
Vibyskolan
Brännässkolan/ Roslagens Kulturskola
Lommarskolan
Montessoriskolan i Norrtälje (fd
Vigelsjöskolan)
Länna skola
Riala skola
Kvisthamraskolan
Grindskolan
Drottningdalsskola
Frötuna skola
Rådmansö skola
Köpmanholms skola
Parkskolan
Roslagsskolan
Rodengymnasiet
Svanberga skola
Nordrona byggnad 86 (fordon utbildn)
Roden yrkesutb

BoU
BoU
Privat
Privat
KoF
KSK
Privat
Privat
Privat
KoF
Privat
KoF
Privat
Privat
KSON
KSON

Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Stor
Liten
Liten
Liten
Liten

Utanbro 1:50
Bergshamra
Svanberga 10:1
Svanberga
Tälje 2:193
Norrtälje
Färsna 1:2-1:5, Södra Nånö 1:23
Norrtälje
Tor 20
Norrtälje
Kv Slakteriet 2
Norrtälje
Hallsta 1:205
Hallstavik
Rimbo-Håsta 6:1
Rimbo
Fågeln 4
Norrtälje
Diana 1
Norrtälje
Tälje 4:60
Norrtälje
Tor 21
Norrtälje
Mode1
Norrtälje
Hallsta 2:200,
Hallstavik
Blidö 1:440
Blidö
Utanbro 1:65
Bergshamra

KSON
KSON
KSON
KSON
KoF
KoF
KoF
KoF
Privat
KoF
BoU
Privat

Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten
Stor
Stor
Liten
Liten
Liten

Eneberg 3
Enen 1
Hallsta 1:201
Hallsta 1:80
Tälje 4:60
Tälje 4:60
Verkstaden 19
Brännäset 2
Magistern 24
Tälje 3:15
Tälje 2:194
Tälje 2:195

Norrtälje
Norrtälje
Hallstavik
Hallstavik
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Rimbo
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje

BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU

Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Stor
Liten
Liten

Mora 3:26
Riala Bergby 4:1
Skolorna 8
Grindskolan 1
Bro Prästgård 1:15
Björnö 1:87
Rådmansö 1:115
Yxlö 9:1
Parken 4
Skogshill 11
Nordkap 2
Svanberga 6:1
Tälje 4:90
Jungfrun 2

Bergshamra
Riala
Norrtälje
Norrtälje
Roslagsbro
Björnö
Rådmansö
Yxlan
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Svanberga
Norrtälje
Norrtälje
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Roden yrkesutb.Matsal
Älmsta skola
Grisslehamns skola
Hallsta högstadie (fd Centralskolan)
Gottsta skola
Skebo skola
Hallsta Skola
Långsjöskolan
Skederids skola & förskola
Rånäs skola
Närtuna skola
Edsbro skola
Svanberga förskola
Parkens förskola
Solbacka fsk
Rådmansö Fsk.
Vintergatan fsk
Amiralens Dagverksamhet (Månvägen 1)
Paletten fsk
Höjdhoppet fsk
Växriket fsk
Trollebo fsk
Länna fsk
Körsbäret fsk
Vätö förskola
Vigelsjö Gård förskola
Gottsta fsk
Skebo fsk.
Tallbacken fsk
Herrängs fsk
Slåttergubben fsk
Håsta förskola
Rånäs förskola
Rövarborgen fsk
Edsbro fsk
Västertorp fsk
Älmsta brandst o SL
Hallstavik Brandstn.
Brandstation, Rimbo
Elevhem
Gb-boende Solbacka
Korttidshem Regnbågen
Gruppbostad Björkbacken
Vårbackens daglig verksamhet (fd Draken)
Gb-lok, S Nånö
Utomhusbad Hallstavik
Summa

BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
Privat
Privat
BoU
BoU
Privat
Privat
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
BoU
Privat
BoU
BoU
KSK
KSK
KSK
KSON
KSON
KSON
KSON
KSON
KSON
KoF

Liten
Stor
Liten
Stor
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Stor
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Stor

Jungfrun 3
Älmsta 3:41
Grisslehamn 19:6
Hallsta 4:123
Gottsta 4:20-4:21
Skebo 1:10
Hallsta 4:123
Fisken 1
Finsta 1:83
Rånäs 4:5
NärtunaPrästgård 1:7
Edsbro Masugn 1:8
Svanberga 9:2
Folkparken 2
Kantarellen 1
Ören 1:43
Parken 5
Tälje 3:1
Tälje 4:62
Tälje 4:46
Tälje 4:46
Tälje 2:103
Mora 3:55
Körsbäret 4
Harg 31:1
Tälje 2:193
Hallsta 1:271
Skebo 1:10
Hallsta 3:14
Herräng 1:44
Gottsta 1:84
Rimbo Håsta 9:30
Rånäs 4:90
Härsby 1:9
Bro 1:34
Månskenet 6
Älmsta 1:12
Hallsta 1:61
Ringduvan 6
K Johansvampen 2
Vinbäret 1
Aspen 8
TÄLJE 3:49
Draken 3
S Nånö 1:31,1:32
Gottsta 2:111

Norrtälje
Älmsta
Grisslehamn
Hallstavik
Gottsta
Skebo
Hallstavik
Rimbo
Finsta
Rånäs
Närtuna
Edsbro
Svanberga
Norrtälje
Norrtälje
Södersvik
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Länna
Norrtälje
Vätö
Norrtälje
Hallstavik
Skebo
Hallstavik
Herräng
Gottsta
Rimbo
Rånäs
Rö
Edsbro
Rimbo
Älmsta
Hallstavik
Rimbo
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Hallstavik
88
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