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Kallelse till Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 16
november 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Bengt Storbacka
Ordförande

Rouzbeh Isa

Ledamöter

Ersättare

Bengt Storbacka, ordförande (S)

Anders Ceder (S)

John Omoomian (S)

Nafih Mawlod (S)

Vakant (S)

Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)

Jonas Kleber, v ordförande (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)

Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)

Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Sekreterare

Joacim Hermansson (S)
Elin Axelsson (S)
Sofie Kratz (S)

Marie-Pia Karlsson (C)
Magnus Storm (C)

Fredrik Sundén Vessling (V)
Jan Hansson (M)

Göran Gustavsson (M)
Conny Ärlerud (M)

Inger Griberg (MP)
Vakant

Tommy Lönnström (SD)
Björn Larsson (-)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Beslutsärenden
1.

Kommundirektören informerar

3.

Modell för breddad rekrytering

KS 2021/250

Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda

KS 2021/132

Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan

KS 2021/263

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Information från ordförande för Barn- och
utbildningsnämnden, Tillväxtnämnde och
Socialnämnden

KS 2021/38

Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med
anledning av utredning av nya styrdokument för
Samhällsbyggnad Bergslagen

KS 2021/54

Kommunalt vatten och avlopp för Fornaboda

Kommunalt vatten och avlopp Eksta Ängeby i Fellingsbro
Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun

Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora

KS 2021/217

KS 2019/289
KS 2021/235
KS 2021/233
KS 2021/234
KS 2021/179

3(3)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi

AKK2015/403

Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden

KS 2020/135

Avgift för förskola under inskolningstiden

KS 2021/236

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB KS 2021/244
för 2022
Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen
i Guldsmedshyttan

KS 2021/86

Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt
funktionsanpassad

KS 2020/242

Ekonomiskuppföljning september 2021

KS 2021/38

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet
för stöd och strategi år 2022

KS 2021/212

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt
taxetabell

KS 2021/265

Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet

KS 2021/261

Taxa för planverksamhet

KS 2021/266

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök

KS 2021/256

Avgift för installation av trygghetslarm

Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1
Delegationsärenden
Meddelanden

KS 2021/255

AKK2015/403
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KS 2021/38

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Information från ordförande för Barn- och utbildningsnämnden,
Tillväxtnämnde och Socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Tack för informationen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2021 fick ordförande i
nämnderna följande uppdrag av kommunstyrelsen:


Barn- och utbildningsnämndens ordförande fick i uppdrag av
kommunstyrelsen att till sammanträde i oktober 2021 redogöra för
nämndens arbete med underskottet på Lindeskolan.



Socialnämnden och Tillväxtnämndens ordförande fick i uppdrag att
redogöra för arbetet med försörjningsstöd.



Socialnämndens ordförande fick i uppdrag att redogöra för
placeringar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Rouzbeh Isa
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2021/250

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Modell för breddad rekrytering
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
 Komplettera resursjobben med koncept för ”breddad rekrytering”
 Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta, genomföra och
följa upp koncept inom ramen för ”breddad rekrytering”
 Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor 2022 och 1 miljon kronor
2023 av kommunstyrelsens avsatta medel för projekt för konceptet
”breddad rekrytering”
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår ett antal enklare arbetsuppgifter inom de kommunala
verksamheterna som kan vara grunduppdrag för målgrupperna för breddad
rekrytering.
Att investera i målgrupperna innebär att vi arbetar aktivt med socialt och
ekonomiskt hållbart arbete inom den kommunala organisationen. Att bereda
en arbetsplats för dessa målgrupper kan även leda till att kommunen blir än
mer attraktiv som arbetsgivare, får friskare medarbetare och ökar kvalitén i
grunduppdragen i verksamheterna.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Konsekvenser
Ekonomisk hållbarhet
 Minskade försörjningsstödskostnader, kostnader för
arbetsmarknadsinsatser amt personalkostnader/handläggarkostnader
 Ökade skatteintäkter till välfärden
 Socialförsäkringssystem som träder träder i kraft i form av
sjukpenninggrundande inkomst och eventuell arbetslöshetsförsäkring
för individen
Social hållbarhet
 Förebilder skapas för kommande generationer och individens
omgivning
 Kommunen investerar i humankapital och bidrar till att alla kan vara
med och bidra på arbetsmarknaden utifrån förmåga
 Ökad hälsa för individen – minskade välfärdskostnader
 Språkutvecklingen påskyndas för språksvaga
 Ekonomisk självständighet ger ökad trygghet för den enskilde och
dennes familj
 Ekonomisk självständighet leder till minskade förutsättningar för
ekonomiskt våld
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet.
För kännedom:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare
Bilagor:
 Breddad rekrytering, TN 2021/10–4

§145/21 Modell för breddad rekrytering - KS 2021/250-1 Modell för breddad rekrytering : TN § 64 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad rekrytering

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-10-12
KS 2021/250-2

Tillväxtnämnden

TN §64/21

Dnr: TN 2021/10

Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för
breddad rekrytering
Beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
 Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad rekrytering”
 Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta, genomföra och följa upp koncept
inom ramen för ”breddad rekrytering”
 Kommunstyrelsen avsätter 1 mnkr 2022 och 1 mnkr 2023 av kommunstyrelsen
avsatta medel för projekt för konceptet breddad rekrytering.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår ett antal enklare arbetsuppgifter inom de
kommunala verksamheterna som kan vara grunduppdrag för
målgrupperna för breddad rekrytering.
Att investera i målgrupperna innebär att vi arbetar aktivt med
socialt och ekonomiskt hållbart arbete inom den kommunala
organisationen. Att bereda en arbetsplats för dessa målgrupper
kan även leda till att kommunen blir än mer attraktiv som
arbetsgivare, får friskare medarbetare och ökar kvalitén i
grunduppdragen i verksamheterna.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen besluta:
 Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad rekrytering”
 Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta, genomföra och följa upp koncept
inom ramen för ”breddad rekrytering”
 Kommunstyrelsen avsätter 1 mnkr 2022 och 1 mnkr 2023 av kommunstyrelsen
avsatta medel för projekt för konceptet breddad rekrytering.

För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
Försörjningsstöd
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-10-12

Tillväxtnämnden

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Agenda 2030

§145/21 Modell för breddad rekrytering - KS 2021/250-1 Modell för breddad rekrytering : TN § 64 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad rekrytering

Sveriges arbete med Agenda 2030
Publicerad på regeringens hemsida 1 december 2015
Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan
och när det gäller att bidra till det globala genomförandet
av agendan.
Sverige ska transformeras till världens första fossilfria
välfärdsland.
Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en
samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors
perspektiv och mänskliga rättigheter.
För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen
mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara
delaktigt.
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De sjutton globala målen i Agenda 2030
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Mål 8
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla
• 8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning

med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning…

§145/21 Modell för breddad rekrytering - KS 2021/250-1 Modell för breddad rekrytering : TN § 64 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad rekrytering

Resursjobb
• Anställning 1+1 år
• Arbete och kompetenshöjande insatser
• Ekonomiska ramen är 2 miljoner för 2021
• Rusta individer att gå vidare till ordinarie arbete eller
fortsatta studier
• Målgruppen är försörjningsstödstagare primärt
• Många anställningsstöd kopplade till konceptet –
ordlista ame för mer information om dessa

§145/21 Modell för breddad rekrytering - KS 2021/250-1 Modell för breddad rekrytering : TN § 64 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad rekrytering

Breddad
rekrytering
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Vad behöver Resursjobben kompletteras med?
Vilka omfattas av breddad rekrytering?
• Gemensamt för målgruppen är att de

• är långvarigt försörjningsstödstagare
• våra insatser vi erbjuder individen är otillräckliga
• utbildning eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden
är osannolikt

• Primärt berör det målgrupperna

• Långtidsarbetslösa män och kvinnor 50+ år som saknar
utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
• Personer med funktionsvariation som påverkar
arbetsförmåga

§145/21 Modell för breddad rekrytering - KS 2021/250-1 Modell för breddad rekrytering : TN § 64 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad rekrytering

Att vara anställd i kommunal verksamhet inom
ramen för breddad rekrytering kan innebära
Service till verksamheterna.
Arbetsuppgifter enligt fastlagda rutiner
och som är avgränsade, oftast avslutas
dagligen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter
kan vara
• Städa, diska, torka av ytor, dammtorka
• Tvätta lakan, gardiner, kläder, leksaker
• Fixa frukost/fika/lunch/middag, duka
fram och av
• Plocka upp leksaker, förbereda för lek
• Hämta och lämna post, gå ärenden och
handla vid behov
• Baka, fixa kaffe, fixa sallad eller dylikt
• Fylla på förråd
• Köra rullstol/barnvagn eller dylikt

• Samtala och lyssna på servicemottagare
• Spela spel och pyssla med
servicemottagare
• Läsa tidningen eller titta igenom ex
fotoalbum med servicemottagare
• Delta i gruppaktiviteter med
servicemottagare
• ”Stadsdelsmorsa” på Hagaberg – ett
framgångsrikt koncept finns sedan
tidigare i några andra kommuner
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Ekonomisk hållbarhet









Minskade försörjningsstödskostnader
Minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser
Minskade personalkostnader/handläggarkostnader
Varje anställd betalar skatt (fn 33,85%) varav kommunalskatt 52 000 kr
per år
Socialförsäkringssystem träder i kraft i form av sjukpenninggrundande
inkomst och arbetslöshetsförsäkring
2 miljoner kronor uppskattas inkludera cirka 10-15 medarbetare per år
inom breddad rekrytering (beroende på lönesubventionens storlek)
Ekonomiska ramen till förvaltningen behöver vara varaktig över tid
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Vad kostar det?
 Månadslön beräknas vara cirka 19500 kr (cirka 26000 kr
inkl arbetsgivaravgifter)
 Årslön per anställd blir 234 000 kr (cirka 307 500 kr inkl
arbetsgivaravgifter)
 Vid lönesubventioner från Af kan viss ersättning rekvireras i
efterhand
 Rekvireringen kan vara allt från en mindre summa upp till
närmare hela lönekostnaden
 Uppskattningsvis kan cirka 50% av kostnaderna rekvireras
tillbaka genom lönesubventioner
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Social hållbarhet
 Målgruppen

fångas upp utifrån den egna förmågan
 Förebilder skapas för kommande generation och individens
omgivning
 Kommunen investerar i humankapital och bidrar till att alla
kan vara med och bidra på arbetsmarknaden utifrån förmåga
 Ökad hälsa för individen – minskade välfärdskostnader
 Språkutvecklingen påskyndas för språksvaga
 Ekonomisk självständighet = ökad trygghet
 Ekonomisk självständighet = minskade förutsättningar för
ekonomiskt våld
 Ett koncept som inkluderar målgrupper som har svårast att
komma ut i egenförsörjning
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Lindesbergs kommun är en attraktiv
arbetsgivare
Troligen minskad sjukfrånvaro bland ordinarie
personal
Ökad status för yrken som undersköterska,
sjuksköterska, barnskötare, förskollärare, lärare m. fl.
i och med att deras yrken renodlas mer
Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare
som lockar rätt kompetens
Ökad kvalité i leverans av grunduppdragen för de
verksamheter som har tillgång till ett servicebiträde
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Förutsättningar som behövs
• Arbetsplatser inom förvaltningarna och
bolagen
• Ekonomisk ram som är varaktig över tid
• Kompetens hos medarbetarna
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Barnkonventionen - Artikel 26 och 27
”Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är
skälig för att trygga barnets utveckling. Föräldrarna
har huvudsakligen ansvaret för detta, men om de inte
klarar av det, måste staten se till att det finns
stödprogram för att säkerställa detta. Även barnets
sociala trygghet ska säkerställas med tex
socialförsäkringar som ska ges till familjer beroende
på vilka tillgångar de har.”
Arvet till nästa generation består av arbetande
föräldrar som bidrar till samhället
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Tillväxtförvaltningens mission
• Verkar för att skapa livskvalitet
• Verkar för bildning och demokrati
• Inkluderar och tillgängliggör våra kompetenser för
de som behöver oss främst
• Skapar förutsättningar för individer och företag att
växa
• Arbetar för att förse arbetsgivare med kompetens
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Tack!

om viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen : Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen
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KS 2021/54

Kommunstyrelseförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med anledning av
utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören upprätta ett
underlag, utifrån kommunstyrelsens Work-shop och sammanställa
Lindesbergs kommuns viljeinriktning inför gemensamma (KNÖL)
kommunstyrelsesammanträdet 25 november 2021.
Ärendebeskrivning
Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av medlemskommunerna, har
det arbetats fram ett förslag som innebär en ny finansieringsmodell för
samhällsbyggnadsförbundet och ny förbundsordning.
För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs beslut om ny
förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, finansiering, uppföljning och
inflytande över förbundets olika verksamheter.
I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den gemensamma
nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett resultat av detta finns ett
förslag framtaget för reviderat samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma nämnden.
Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund respektive
gemensam nämnd.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Kommundirektör
Bilagor:
 Powerpointpresentation redovisning från respektive kommunstyrelse
för KSO-KNÖL-ks-25-nov
 Forskningsrapport 2005 från Lunds universitet om samverkan i
kommunalförbund, erfarenheter från Bergslagens Kommunalteknik
 Inbjudan KNÖL KS
 Utredning Samhällsbyggnad Bergslagen 2025
 Viljeinriktning Samhällsbyggnad Bergslagen 2025
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

ng av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen - KS 2021/54-31 Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen : Inbjudan KNÖL-ks K 2021-11-25

Kommunstyrelseledamöter i
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ordförande i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Kommunchefer/-direktörer
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Förbundschef Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ordförande socialnämnd/socialt utskott klockan 14.00-16.30

till KNÖL-KS
Tid:
Plats:

Torsdagen den 25 november 2021 klockan 09.00-16.30
Loka Brunn

Dagordning:
1. Klockan 09.00-11.30 SBB-utredningen samt tillhörande uppdrag
2. Klockan 11.30-12.30 Lunch
3. Klockan 12.30-14.00 Summering av förmiddagens diskussioner och
hur går vi vidare?
4. Klockan 14.00-14.30 Kaffe
5. Klockan 14.30-16.30 God och nära vård
Kaffe finns från och med klockan 08.30.
Respektive kommunchef/kommundirektör kallar eventuellt tillkommande
tjänstepersoner.
Anmälan om deltagande görs till respektive kommuns kansliavdelning
senast den måndagen den 15 november 2021. Kom ihåg att i
anmälan ange om specialkost önskas.
Frågor rörande denna inbjudan besvaras av respektive kommuns
kansliavdelning.
Ewa-Leena Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Förslag till fortsatt arbete med

KS 2021/54-29

Utredning Samhällsbyggnad Bergslagen 2025
Kommundirektörerna/cheferna fick vid det gemensamma kommunstyrelsesammanträdet i
Hällefors/Grythyttan ”KNÖL-KS” 25 maj 2019 i uppdraget att utreda och komma med förslag på en
gemensam målbild för Sammabyggnad Bergslagen 2025.
Dessa rapporter och dokument är framtagna
Resultat av ”förstudie Samverkansperspektivet”

2019-11-06

Rapport ”Risk och konsekvensbeskrivning”

2020-03-11

Förslag till ny förbundsordning, ny finansieringsmodell

2021-03-08

Yttrande från kommunstyrelserna och kommentarer från direktionen
Respektive kommunstyrelse har i yttrande beskrivit sina synpunkter på nytt förslag till ny
förbundsordning och ny finansieringsmodell för samhällsbyggnadsförbundet och förändringar i
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Kommande ställningstagande
Nästa steg i utredningsarbetet är för respektive kommunstyrelse att yttra sig i vilka verksamheter
som man har behov/intresse av att samarbeta inom och vilka verksamheter man har för avsikt eller
intresse av att bedriva på annat sätt än inom samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.
För att kunna planera för nästa steg och utreda eventuella förändringar avseende associationsform
och samarbetsformer måste respektive kommunstyrelse beslutat om vad man vill ska ingå i
gemensamma organisationerna Samhällsbyggnad Bergslagen.

Varje kommunstyrelse får gradera med 1 eller 2
1= Kommer att vilja att verksamheten skall ingå i samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.
2= Kommer att vilja att verksamheten inte skall ingå samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.

På uppdrag av respektive kommun, framtaget 19 augusti 2021

Isabell Landström

Berit Westergren

Hans Åhnberg

Henrik Arenvang

Kommundirektör

Kommunchef

Kommunchef

Kommundirektör

Nora kommun

Ljusnarsbergs kommun

Hällefors kommun Lindesbergs kommun
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Beslut om viljeinriktning från respektive kommunstyrelse.
1.

2.

kommentar

Samhällsbyggnadsförbundet
Lokal- och miljöservice
Idrott
Park
Servicecenter
Skog och naturvård
Väghållning, trafik
Praktikverksamhet
Gata
Vatten och Avlopp
Avfall och Återvinning
Kommunalförbund(basorganisation)
Administration, ledning, ekonomi, HR,
IT, upphandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
- uppdrag är att arbeta för en god bebyggd
miljö.
Enheten arbetar med arkitektur och
gestaltning, bygglov, tillsyn och
samhällsplanering.
Enheten hanterar även kartor, adresser,
mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag.
Miljökontoret
- uppdrag är att motverka risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön samt bidra till att
Sveriges miljömål uppnås.
Miljökontoret handlägger tillstånd och har
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
livsmedel och alkohol.
Staben
Inom staben finns olika stödfunktioner till
förvaltningen och nämnden samlade,
exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi.
Staben har även hand om kommunernas
geografiska informationssystem (GIS) samt
energirådgivning.
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1.

Samtida samverkan i det kommunala Sverige

Att samverka, vad är det egentligen? Att verka tillsammans, skulle man kunna
säga. Samverkan är att hjälpas åt och det är något i grunden enkelt och bra, men
i praktiken ack så problematiskt. På pappret kan samverkan te sig självklart –
organisationen är tydlig, ekonomin talar för sig själv och utvecklingspotentialen
som genereras kan inte förnekas. Ändå, det kan göra ont att samverka: det lokala
självstyret är djupt rotat i den svenska kommunala välfärdsproduktionen och
samverkan innebär per definition att kompromissa om detta självstyre.
Samverkan är denna skrifts hjärta och den kommunala välfärdsproduktionen är
dess själ. För närvarande är ”interkommunal samverkan” mycket aktuellt, inte
minst på grund av den pågående Ansvarsutredningen som har till uppgift att
utreda hur en framtida utformning, produktion och finansiering av välfärden ska
lösas. En central fråga som söker ett svar är definitionen och finansieringen av
”det samlade kommunala uppdraget”.1 Vad kommer kommunerna att kunna
göra för sina invånare i framtiden och vad ska de göra? Sveriges kommuner
kommer att få allt svårare att möta ett förväntat ökande behov av kommunala
varor och tjänster, inte minst inom omsorgen. Den finansiella situationen i våra
kommuner förvärras successivt. Ett sätt att motverka och fördröja denna
utveckling är att göra gemensam sak med andra, att samverka.
I denna rapport beskrivs ett färskt samverkansförsök mellan fyra mindre
kommuner, belägna norr om Örebro. Kommunerna i norra Örebro län, KNÖL,
utgörs av Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Den 1 april 2003
bildade de tillsammans Bergslagens Kommunalteknik (BKT). BKT är ett kommunalförbund med direktion. Kommunalförbundet var under tidigt 1900-tal en
frekvent form för kommunal samverkan, bland annat i den då kommunalt
organiserade polisverksamheten (Gossas, 2003). Efter många års träda har
kommunalförbundet som samverkanslösning åter blivit intressant, något som
Kommunallagen bidragit till genom att ge möjligheter åt två alternativa
styrelseformer – förbundsfullmäktige eller förbundsdirektion.
Våra Bergslagskommuners tidiga entusiasm över just kommunalförbundet har
av många tillfrågade förklarats med att övriga former inte varit gångbara.
Samtidigt har man i regionen upplevt ett outtalat men allestädes närvarande hot
om kommunsammanslagning. Med avsikt att förekomma en påtvingad sammanslagning bildades BKT, Sveriges första kommunalförbund för en samlad
kommunalteknisk verksamhet. I egenskap av föregångare har BKT därigenom

1

”Ansvarskommitténs huvudfrågor – ett diskussionsunderlag”, SKL, 2005.
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också väckt mycket intresse runt om i landet – BKT är vid det här laget vida
omskrivet.
Tidigt, mitt i all nymornad nyfikenhet, uppdrog Sveriges Kommuner och
Landsting åt författarna att följa bildandet och utvecklingen av detta spännande
kommunalförbund. Uppdraget har resulterat i denna skrift, men även i två
separata delrapporter2 och parallellt har BKT lyfts fram i åtminstone två
fristående publikationer om samverkan3.
Uppdraget har varit att sammanställa och sprida erfarenheterna från BKT till
övriga landet. Vår målsättning med rapportserien har varit att beskriva för
omvärlden hur ett kommunalförbund blir till, hur det etableras och utvecklas. I
föreliggande rapport har vi dessutom för avsikt att – försiktigt och med respekt
för alla inblandade – värdera det man gjort och inte gjort i BKT och dess
medlemskommuner. I akt och mening vill vi lära oss mer om kommunalförbund
för samverkan.
Underlag för våra rapporter utgörs främst av möten med ca 25 personer,
politiker och ledande tjänstemän i såväl förbundet som i moderkommunerna.
Var och en har med några få undantag intervjuats vid tre olika tillfällen. Varje
intervju har varit mellan 1 och 2 timmar lång, vilket innebär att vi har mellan två
och fyra arbetsveckors förstahandsinformation från BKT och dess
medlemskommuner. Till detta ska läggas ett otal samtal och möten i olika
sammanhang med berörda anställda och representanter för BKT samt en stor
mängd formella och informella dokument, protokoll, tidningsartiklar,
ekonomiska uppföljningsdokument med mera. Vi anser oss ha en god bild av
vad som hänt kring BKT de senaste sju åren.

1.1. Rapportens disposition
Rapporten är disponerad så att kapitel två innehåller en beskrivning av hur BKT
initierades och framarbetades. Därefter, i kapitel 3, görs en genomlysning av de
förutsättningar som BKT haft att lycka och görs i termer av omvärld, resursbas,
organisation och marknad. I kapitel 4 fördjupas analysen och fokuserar
styrningen av ett kommunalförbund. Relationen till medlemskommunerna, den
politiska styrningen, den praktiska styrningen och uppföljningen av BKT:s

2

Knutsson, H. and Mattisson, O., (2004), “Samverkan i kommunalförbund. Bildandet av Bergslagens
kommunalteknik”, se Teknikprogrammet, www.teknikprogrammet.se samt
Knutsson, H. and Mattisson, O., (2004), “Att staga upp ett kommunalförbund. Bergslagens Kommunalteknik
efter ett år”, se Teknikprogrammet, www.teknikprogrammet.se.
3

”Ett plus ett blir tre”, (RVF, 2003) samt ”Va i samverkan – samverkansformer inom vatten- &
avloppsförsörjning”, (SKL, 2005).
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verksamhet nagelfars och sprider ljus över såväl starka som svaga sidor av
dagens BKT.
Till sist, i kapitel 5, kommer rapporten in i en avslutande diskussion kring de
reella förutsättningar för ändamålsenlig styrning som råder inom Bergslagens
Kommunalteknik i allmänhet och mellan BKT och dess ägarkommuner i synnerhet. Till sist sammanfattas ett antal viktiga milstolpar för BKT:s hittillsvarande
utveckling.

2.

Bergslagens Kommunalteknik blir till

Samarbete mellan kommuner är ingen ny idé, varken i landet eller i Bergslagen.
Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors – BKT:s medlemskommuner –
samverkar sedan länge i andra former än BKT, dels med varandra, dels med
andra kommuner i andra geografiska riktningar. BKT i sig har en historia som
sträcker sig mer än sju år tillbaka i tiden.
Under tidigt 1990-tal fördes bland KNÖL-kommunerna långtgående
diskussioner kring en etablering av ett gemensamt utförarbolag för kommunal
teknik. Detta tidiga samverkansförsök hade ett utpräglat rationaliseringsfokus.
Ett gemensamt utförarbolag skulle verka i konkurrens med privata entreprenörer
och därmed skulle pengar kunna sparas. Idén förverkligades aldrig. Den orsak
som framhållits av inblandade är att projektet då inte var politiskt moget. Andra
argument lyfter fram bristande delaktighet bland de berörda – det hela var ett
”borgerligt projekt” där bland andra den socialdemokratiska oppositionen i Nora
ställdes helt utanför diskussionerna. Likaså blev arbetstagarorganisationerna,
enligt uppgift, hållna i okunskap kring projektets utveckling. Ytterligare ett
argument som framhållits – ett nog så viktigt argument – är att ”marknaden är
för liten för konkurrens” i Bergslagen. En fungerande konkurrens kräver flera
aktörer.
Planerna på en utförarorganisation lämnade aldrig ”ritbordet”. Men 1998 fick
diskussionerna om en gemensam teknisk sektor nytt liv. Flera intervjupersoner
har framställt Nora som vaggan för BKT. Det var i Nora som behovet att spara
väckte frågan om att lägga ut all kommunal teknik på entreprenad. Skulle det
inte gå att locka en entreprenör till att ta över den kommunaltekniska
verksamheten om det låg ett långt avtal i vågskålen?
Diskussionen om att agna betet för en privat entreprenör fick medarbetarna i
Nora på fötter: skulle de med sin erfarenhet och sin lokalkännedom inte kunna
klara vad en privat entreprenör klarar – rent av bättre? På samma villkor skulle
5
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det vara möjligt. Tanken slog rot och precis som vid fullständig entreprenad
borde en kommunal utförare få samma förutsättningar att bedriva teknisk
verksamhet. Femåriga entreprenadavtal var tidigt en utgångspunkt för en tänkt
egen utförare i Nora. Tiden var nu mogen för ett nytt försök att pröva
samverkansidén: då det nu dessutom var en socialdemokratisk majoritet i alla
fyra kommunerna fanns det en enhetlig politisk grund att stå på.
Här ges en redovisning av hur BKT blev till, ett arbete som vi framställer i fyra
”faser”, från idé via utredning och projekt till drift.

2.1. Fas ett: ”Låt oss bilda ett kommunalförbund”
Den 20 oktober 2000, i Grythyttan mellan Nora och Hällefors, gav KNÖLgruppen i uppdrag åt sina tekniska chefer ”att utreda förutsättningarna för en
gemensam organisation av de tekniska verksamheterna i formen kommunalförbund”. Att samverkan skulle ske inom ramen för ett kommunalförbund stod
således klart redan från början. En och en halv månad senare konstaterades att
de olika kommunala organisationerna ställde sig positiva till idén.
Det konstaterades vid denna tidpunkt också att många frågor var obesvarade,
inte minst de ekonomiska. Andra spörsmål gällde ledningsorganisation, styrning
av förbundet, platsorganisation i respektive kommun samt vilka verksamheter
som skulle inordnas i förbundet. Som ett led i att komma tillrätta med de många
frågetecknen tog arbetsgruppen bland annat del av erfarenheter från bildandet av
Nerikes brandkår. Två viktiga noteringar sågs där som avgörande för att lyckas
bilda en gemensam organisation. Det krävs:
• en god politisk förankring
• ett acceptabelt ekonomiskt underlag.
Den politiska förankringen var så långt inget problem. Genom KNÖL-samtalen
var det fyra sammansvetsade kommunalråd som startade utredningen. Det
ekonomiska underlaget framhölls likväl som ett viktigt argument för att skapa en
bredare politisk förankring. Förslaget som framfördes av arbetsgruppen var att
respektive kommuns verksamhetskostnader enligt 2000 års bokslut skulle
fungera som underlag för kommunalförbundets ekonomiska ram. I
diskussionerna enades man i projektgruppen (vilket också förankrades politiskt)
om ett antal kriterier för att specificera hur den ekonomiska bokslutsinformationen skulle göras jämförbar och omsättas i handling. En rad punkter
specificerade hur det ekonomiska underlaget skulle tas fram. Att kommunal-
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förbundet dessutom skulle komma att behöva ytterligare resurser för ledning och
administration gjordes särskilt klart i utredningen:
”Slutsatsen av detta är att tillkomsten av kommunalförbundet
sannolikt åtminstone övergångsvis kan öka kostnaderna för flera
av de berörda kommunerna. Frågan om kostnaderna blir
oförändrade eller ökar beror på hur väl respektive kommun
lyckas rationalisera sin centrala administration. För år två [2004]
i kommunalförbundets verksamhet kan kommunerna troligen
lägga ett besparingskrav som mer än väl uppväger fördyringen år
ett.” (Norlund, skrivelse 010320)
Övriga frågor om lednings- och platsorganisation samt vilka verksamheter som
skulle kunna införlivas i förbundet kommenterades relativt kort. Ledningsorganisationen, benämnd ”den administrativa personalen”, föreslogs bli
samlokaliserad på en plats i regionen. Lokala platsorganisationer föreslogs
bibehållas på varje ort, i syfte att ombesörja den dagliga driften.
Lärdomar om att utestänga särskilda intressegrupper förefaller dock inte ha gjort
djupare intryck på alla samverkansförespråkare. Till exempel ville oppositionen
i Nora tidigt utreda fler alternativ mer noggrant. Vidare, i samtliga kommuner
reserverade Vänsterpartiet sig emot att bilda ett kommunalförbund. Vad som
betonades var framför allt befarade negativa följder i form av
”demokratiunderskott” och försämrad tillgänglighet för lokalbefolkningen.
Vänsterpartisterna förordade istället ”samverkansavtal” mellan för övrigt helt
självständiga enheter.
Resultatet av det inledande utredningsarbetet – helt inriktat på att skapa ett
kommunalförbund – var en rekommendation att förverkliga kommunalförbundet
genom tydlig politisk förankring, tydliga ekonomiska ramar samt genom att
fokus skulle riktas bort från rationaliseringar. Resurser skulle komma att frigöras
för att bättre underhålla befintliga tillgångar och ett samlat kommunalförbund
sågs som en lösning på de individuella kommunernas (dåvarande och framtida)
rekryteringsproblem.

2.2. Fas två: Utredning
Arbetsgruppens förslag accepterades av kommunerna och utredningen fortsatte
och fördjupades. I slutet av april 2001, en månad efter att förslaget presenterats
och accepterats, träffade arbetsgruppen representanter från konsultfirman
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (PWC) för att diskutera konsultstöd i en
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”förstudie”. Denna avsåg kommunalförbundets omfattning, strategi, juridik,
ekonomi, organisation och personal samt en tids- och åtgärdsplan.
Förstudien (definierad utifrån offerten) innehöll också en tydlig ambition att
klarlägga ”förväntningar på kommunalförbundet och krav på styr- och
uppföljnings-/utvärderingsprinciper från berörda kommuner.”. Mer detaljerat
sades att förstudien skulle omfatta:
• värdering av befintliga anläggningstillgångar och en analys av alternativa
lösningar för övertagande,
• förslag på reglering av tillgångar och skulder mellan kommunerna och
kommunalförbundet,
• framtagande av principer
kommunalförbundets budget,

för

fördelning

av

ansvaret

för

• förslag på en administrativ ledningsorganisation,
• formalia i samband med bildande av kommunalförbundet,
• genomförandeplan.
Konsulterna anlitades och resultatet av deras arbete redovisades i Nora under
hösten 2001 och våren 2002. Slutsatserna som framfördes var att
kommunalförbundet
• befanns vara den bästa alternativa form för samverkan, då i) regelverket
för att ha en gemensam nämnd kräver en värdkommun, ii) aktiebolag är
artfrämmande
som
privaträttslig
associationsform
samt
iii)
samverkansavtalet ansågs alltför lösligt för att uppnå kraftfull samverkan
• måste kunna bygga sin verksamhet på oförändrade ekonomiska åtaganden
för medlemskommunerna
• ansvarar för att tillräcklig kompetens finns för verksamhetens bedrivande
• kan utjämna arbetstoppar för att minska sårbarheten i verksamheten
• skall vara den som avgör utförandeformen, egen regi eller entreprenad,
kommun för kommun
• bör ledas av en direktion
• inte övertar fast egendom, endast lös, från kommunerna
• skall erbjuda berörd kommunanställd personal anställning i förbundet.
• skall teckna verksamhetsavtal med respektive kommun.
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Utredningen löpte på väl och framstod i skrift som verkningsfull. Jämförs
resultatet ovan med den uppdragsbeskrivning som lyftes fram i offerten
framkommer att frågan om en administrativ ledningsorganisation sträckte sig till
att peka på vikten av att förbundet skulle vara den som avgjorde verksamhetens
utförande. Värdering av befintliga anläggningstillgångar hanterades genom att
rekommendera att förbundet inte skulle överta dessa. Något förslag på reglering
av tillgångar och skulder mellan kommunerna och kommunalförbundet togs
däremot inte fram. Hanteringen av principer för fördelning av ansvaret för
kommunalförbundets budget sträckte sig till ett förslag om kommunvisa
verksamhetsavtal. Några summor nämndes aldrig. Däremot noterades en
uppfattning i Nora att
”kostnadsfördelning mellan kommunerna bör inte ske på traditionellt
sätt det vill säga genom fördelningstal, utan genom att respektive
kommun tecknar verksamhetsavtal med förbundet grundat på det
ekonomiska åtagandet enligt senast kända bokslut. Detta innebär att
den ’demokratiska kontrollen’ ligger kvar hos fullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun.” (Nora KS protokoll, 020830).
Efteråt har det hävdats att det var som ”marknadsförings- och resursstöd”
konsulttjänsterna verkade, något som i efterhand visat sig ha varit till hjälp att
åtminstone starta förbundet. En av de tillfrågade kommunrepresentanterna
indikerade ändå en känsla av osäkerhet och tveksamhet på väg till
informationsträffen i Nora, där konsultrapporten skulle redovisas en dag hösten
2001. Härvidlag kom vikten av ett visionärt ledarskap i dagen. Flera personer
från olika kommuner har framhållit att Pentti Supponens (KS ordförande i
Hällefors) förmåga att ena människor kring idén varit av central betydelse för
BKT:s tillblivelse. Så här uttryckte en tillfrågad saken:
”När jag åkte dit var jag ytterst tveksam till det här. Och så
klämde Pentti Supponen i med ett tal som nästan kändes som en
väckelse där, vilket någon också yttrade… alla var med på’t även
om vänstern hade synpunkter på demokratiunderskott. Alla
tjänstemän var med… då tänkte jag ’nu kör vi’ och där bestämde
vi att nu kör vi så får vi lösa problemen efterhand. En så här stor
sak kan man inte lösa innan… det finns inga möjligheter.”
Den fördjupade utredningen, ”förstudien”, var med andra ord en fas som på sätt
och vis slutgiltigt röjde marken för BKT. Det skedde kanske inte främst genom
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rationella överväganden baserade på kalkyler och beräkningar, utan snarare
genom att de sista känslomässiga tvivlen på samverkansidén och kommunalförbundets lämplighet skingrades. Vad exakt det var som gjorde vad kan inte
med säkerhet fastslås, men det politiska modet var avgörande för beslutet att gå
vidare. Citatet ovan indikerar också att enskilda visionärer som kan
entusiasmera är viktiga.

2.3. Fas tre : Förbundet träder fram, tar form och tar fart
Hösten 2001 bildades genom beslut i kommunernas respektive fullmäktige en
interimistisk direktion för kommunalförbundet. Denna direktion bestod av de
fyra kommunalråden samt oppositionsrådet i Lindesberg.
Interimsdirektionen beslöt att kommunalförbundet skulle heta ”Bergslagens
Kommunalteknik” samt att förbundet skulle ligga i Lindesberg. Dessutom
anlitade interimsdirektionen ånyo PwC för att denna gång ta fram ett förslag till
konsortialavtal och förbundsordning. Dessa centrala dokument hade förblivit
olösta i förstudien och togs upp på nytt när konsulterna gavs förnyat förtroende.
Det fastslogs sedermera i konsortialavtalstexten att avtalets giltighet var
avhängigt huruvida inblandade kommuner beslutat att acceptera avtalet innan
utgången av septembers månad innevarande år (2002).
Sommaren 2002 bildades en projektgrupp av interimsdirektionen med enda
uppgift att sätta igång BKT. Formellt inrättades en styrgrupp bestående av
kommuncheferna och en projektledare. Dessa hade att, på interimsdirektionens
uppdrag, se till att BKT blev verklighet i drift den 1 januari 2003. Till sitt
förfogande fick projektet en budget på 500 000 kronor.4
I projektplanen framkom också att BKT:s verksamhet åtminstone inledningsvis
skulle vara avfall/deponi, VA, gata, park & fritid samt lokalvård. Det förväntade
resultatet, såsom det angavs i projektplanen gick ut på att ”säkerställa
kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten i fyra kommuner.”
För att uppnå sitt huvudmål angavs sex delmål som bedömdes vara viktiga steg
på vägen:
• beslut i samtliga kommuner om inträde i BKT
• erbjudande till personal om anställning i BKT
• tecknande av kollektivavtal
4

En del av denna budget finansierades av staten inom ramen för finansdepartementets program ”Bidrag för
främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning”, där kommunerna
– bland andra BKT:s medlemskommuner – sökt medel för flera olika projekt.
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• översyn och kartläggning av gällande avtal
• framtagande av reglementen
• ”ekonomiska flöden klargjorda”.
Styrgruppens uppgift var att hålla samman projektet. Operativt delades BKTprojektet in i tre olika delprojekt. Tanken var att respektive delprojekt skulle
ledas och utföras av personer med lämpligaste kompetens inom respektive
område. Grupperna var:
• personal (bestående av kommunernas respektive personalchefer)
• ekonomi (kommunernas respektive ekonomichefer)
• tekniskt stöd (med tekniskt stöd avsågs ingående verksamheter som
respresenterades av respektive verksamhetsansvarig från varje kommun).
När projektgrupperna var utsedda fick de i uppdrag att självständigt organisera
och genomföra sitt arbete att rapportera till styrgruppen. Vad skulle då projektet
konkret göra? Den aktivitetsplan som presenterades inom projektet innehöll
följande aktiviteter:
• kartlägga personalen i termer av att identifiera berörda medarbetare och
förekommande anställningsavtal,
• ta ställning rörande ekonomiska frågor genom att klargöra de ekonomiska
flödena och bygga en redovisningsstruktur som ”tillgodoser såväl BKT:s
som de fyra kommunernas krav”,
• fastställa en organisationsstruktur, där gemensamma kostnader föreslogs
täckas i proportion till kommunstorlek (antal invånare).
Vägen från regionens bolags- och beställar-utförarerfarenheter under 1990-talet,
via Grythyttan hösten 2000 till bildandet av BKT har inte varit spikrak. Ändå
kan en viss envishet och målmedvetenhet skönjas, något som kom i dagen
tydligt i projektplanen. Förbundet skulle sjösättas och inga detaljfrågor skulle få
komma emellan. Delaktigheten hos berörda lyftes fram och underbyggdes
genom kontinuerlig information från projektledaren till dels KNÖL-gruppen,
dels till all berörd personal tidigt i processen samt arbetstagarorganisationerna.
Icke desto mindre skulle en akilleshäl blotta sig. För att förbundet skulle se
dagens ljus krävdes att samtliga kommuner antagit förbundsordning och godkänt
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konsortialavtal innan utgången av september månad 2002. Nödvändiga beslut
fattades i alla kommuner utom Nora: efter några juridiska turer i Nora stod det
klart att Nora kommun formellt inte var medlem i BKT. Med en kvardröjande
osäkerhet om Noras medlemskap gick projektgruppen vidare mot startdatumet, 1
januari 2003. Arbetet fortsatte med en utlysning och därpå följande tillsättning
av en förbundschef. Beslut om tillsättning fattades ca en och en halv månad
innan kommunalförbundets verksamhet formellt skulle påbörjas.

2.4. Fas fyra: Startskott och drift
Förbundet hade sin första verksamhetsdag den 1 april. Oviljan att fatta beslut i
förbundsdirektörens ärenden var den primära anledningen till att förbundsstarten
sköts upp. Genom att medvetet inrikta sig på att få kommunalförbundet i drift
undvek samtliga i projektgruppen, från uppdragsgivare till delprojektledare, lika
medvetet alla svårare frågor som inte var absolut nödvändiga att lösa. Våra
intervjupersoner har pekat på att det är orimligt att besluta i svåra och mycket
betydelsefulla frågor åt en tillträdande chef. De såg att det bästa måste vara att
låta den tillträdande chefen själv bestämma och utforma efter eget huvud.
Oavsett om det är en retorisk efterhandskonstruktion eller ej så växte mängden
ohanterade ärenden i väntan på tillsättning av en verkställande förbundschef.
När Bo Örtegren tillträdde som förbundets första chef fanns en lång rad ärenden
som krävde hantering. Inte minst började det brådska med att utlysa
verksamhetschefstjänsterna. Dessa var i praktiken svåra att såväl söka som att
tillsätta innan chefen var utsedd.
Lindesbergs kommun, störst av de konstituerande kommunerna, valde att inte
insistera på att få kansliet placerat i kommunen utan detta förlades till Nora. I
samband med att KNÖL-kommunerna beslutade att bilda en gemensam byggoch miljönämnd den 1 januari 2004, stod det tidigt klart att värdkommun (och
därmed placeringsort) för denna nämnd måste bli Lindesberg. Röster höjdes mot
att placera både bygg- och miljönämnd och BKT:s kansli i Lindesberg, vilket
skapade en situation som inte Lindesbergs kommunalråd kunde försvara.
Beslutet att placera huvudkontoret i Nora fattades av förbundsdirektionen den 12
februari, en dryg månad efter egentligt startdatum. Reaktionerna lät inte vänta på
sig: beslutet överklagades till länsrätten av en representant från Lindesberg, en
överklagan som dock senare avslogs.
Inledningsvis satt förbundschefen i Tingshuset i Nora, varifrån han flyttade ut
till Industrivägen i Pershyttan, strax utanför Nora samhälle. I maj månad kom så
det så kallade kansliets medarbetare successivt på plats, redo att driva
Bergslagens Kommunalteknik. Personalen från Lindesberg, som nu definitivt
fann sig nödsakade att börja pendla till Nora, var inte nöjda.
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Lindesbergspersonalens mer eller mindre tillbakahållna missnöje sägs definitivt
ha påverkat starten negativt.
Samma beslutsamhet som präglade bildandet av förbundet krävdes nu i det
kontinuerliga arbetet för att få fyra kommunaltekniska verksamheter att
tillsammans fungera bättre som en gemensam än som fyra enskilda och separata
kommuner. Påfrestningarna lyste knappast med sin frånvaro. Bara veckor efter
starten fick förbundschefen visa att ett av de främsta argumenten för BKT, att
kompetens säkras bättre i en större enhet, var mer än retorik. Ytterligare några
veckor senare kom nästa prövning när en av medlemskommunerna ”vände på
alla stenar” i jakten på besparingsmöjligheter: BKT skonades inte. Ännu mer: de
styrdokument som var tänkta att fungera som bas i relationen mellan
medlemskommun och förbund – verksamhetsavtalen – fanns sommaren 2003
bara i huvudena på kommunalråden.
Kännetecknande för den första tiden efter starten är mängden ouppklarade frågor
och den kraft som lades ner för att ”bringa ordning i kaoset”.
2.4.1. Drift med förhinder
När BKT övertog personal och ansvar för de tekniska verksamheterna den 1
april 2003 återstod alltså fortfarande många frågor av olika karaktär att lösa.
Allra först var det en mängd praktiska frågor som behövde hanteras. Förbundets
kansli fick tillgång till sina nya lokaler först i maj månad och då gällde det att
snabbt få ordning på kommunikationer (telefon och datorer), diarier och ärenden
samt all dokumentation kring verksamheterna.
Flera centrala formella frågor återstod också fortfarande att lösa. Den ena gällde
de ekonomiska förutsättningarna. Dessa uppfattades som mycket oklara i flera
olika avseenden: den principiella överenskommelsen var att varje kommun
skulle lämna ekonomiskt bidrag till förbundet motsvarande 2003 års budget.
Således, 2003 års budget i respektive medlemskommun var att uppfatta som
fasta ramar för verksamheten i fem år. Det visade sig dock finnas en mängd
detaljer som försvårade bilden av vad denna budget innebar. Olika logiker för
klassificering av anslag samt kommuninterna köp/säljsystem komplicerade
bilden av vilken budgetnivå som det egentligen var tal om. Dessutom uppstod en
diskussion om i vilken utsträckning medlemskommunerna skulle ge bidrag till
förbundets centrala overheadkostnader. Att inte kunna frigöra egna overheadresurser för att lägga över dessa i BKT har varit ett återkommande problem för
många tillfrågade.
Synpunkten har framförts från förbundet att några aktiviteter var ”strukturellt
underfinansierade” i samband med att den ekonomiska ramen definierades. Med
det avsågs att den budgeterade summan var orealistisk och när samma summa
tidigare gällde för den enskilda kommunen uppstod underskott. Att reda ut dessa
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frågor har tagit mycket tid och kraft i anspråk, vilket gjort att man i förbundet
under lång tid inte haft någon klar bild över vilka resurser man förfogat över.
Svårigheterna att få till stånd fungerande datorkommunikationer och system
gjorde det emellertid svårt att åstadkomma en ordentlig uppföljning. Dels hade
man själv inom förbundet svårt att fånga uppföljningsinformation, dels hade
första årets första kvartal bedrivits i respektive kommuns regi. Dessa
omständigheter gjorde det svårt att få en enhetlig och samlad bild:
förbundschefen har vid flera tillfällen poängterat det olyckliga i att börja med ett
brutet räkenskapsår.
Förutom oklarheter kring de ekonomiska förutsättningarna var även uppdraget
oklart. Det tog tid att arbeta fram de verksamhetsavtal som var tänkta att på ett
övergripande sätt reglera ”uppdraget” mellan respektive kommun och förbundet.
Först under 2004 fanns det utarbetade förslag till verksamhetsavtal som det
rådde enighet om. De trädde därefter i kraft vid olika tidpunkter, i takt med att
respektive fullmäktige godkände avtalen.
Vad som här beskrivs är de problem som tillstötte när den principiella
överenskommelsen kommunerna emellan skulle fyllas med ett konkret och
praktiskt innehåll. Vid bildandet av BKT överenskoms enhälligt att de
ekonomiska ramarna skulle hållas nominellt intakta under en period av fem år,
det vill säga förväntningen var att förbundet skulle kunna spara motsvarande
inflationen. Denna princip kom under lupp redan våren 2003, detta när BKT
endast varit i drift några månader. Aktuella prognoser om den kommunala
ekonomin indikerade att Lindesberg stod inför stora besparingar under de
närmaste åren. Därmed väcktes en ny principiell fråga när behovet av
neddragningar aktualiserades, ögonblicket efter det att BKT lovats ograverade
anslag under flera år framåt.
Trots allt, verksamheten löpte på så som den tidigare gjort. Ledningsarbetet
organiserades successivt, vilket innehöll diverse avhopp och rockader, men
arbetet på fältet fortsatte utan större förändringar.
I följande kapitel kommer vi att analysera förutsättningarna för BKT att bildas,
fungera och utvecklas.
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3.

Idén med BKT, vilka förutsättningar har den?

I följande kapitel gör vi en första analys över hur BKT och dess ägarkommuner
förhållit sig till de yttre förutsättningarna för förbundet, vi kallar det
”omvärlden”, men även hur de inre förutsättningarna hanterats – hur har
resursfrågorna beaktats och lösts i BKT? Vi tar också upp organisationsfrågan,
som primärt gäller hur de yttre och inre förutsättningarna fås att passa ihop
genom aktiva beslut. I samband härmed tar vi också upp frågan – om än kort –
hur kommunalförbundet har fungerat i förhållande till sin ”marknad”, det vill
säga de brukare som i ägarkommunerna alltjämt är i behov av teknisk service.

3.1. Omvärlden och de yttre förutsättningarna
Sammantaget har de fyra Bergslagenkommunerna drygt 47 000 invånare och
befolkningsutvecklingen från 1995 räknat har varit negativ. Sveriges befolkning
ökade med 1,56 procent mellan 1995 och 2002, samtidigt som medianen för en
svensk kommun visade en 3-procentig minskning. Mer än två tredjedelar av de
svenska kommunerna har således haft en negativ befolkningsutveckling och
bland dessa ligger bergslagskommunerna i den sämre tredjedelen.
Befolkningsstatistiken har varit ogynnsam för tre av kommunalförbundets fyra
medlemmar; Nora visar på ett någorlunda stabilt invånarantal. Sedan tidigt
1990-tal har en i förstone högst informell och helt personbaserad
samarbetsrelation mellan två kommunföreträdare från Lindesberg och Nora
utvecklats till regelbundna sammankomster mellan företrädare för de fyra
kommunerna. Mötena är dock alltjämt informella men har successivt kommit att
bilda ett starkt samarbetsforum för KNÖL-kommunerna. KNÖL-gruppen, som
den följaktligen kallas, är idag formaliserad och betraktas som en stabil arena för
diskussioner om interkommunalt samarbete. De fyra kommunernas
kommunalråd har länge träffats en heldag per månad och numera deltar även
kommuncheferna i samtalen.
En minskande befolkning inom bergslagskommunerna har under de senare åren
upplevts förstärka de förväntade problemen med den kommunala sektorns
förestående generationsskifte. Å ena sidan kan man tänka sig att färre privata
arbetstillfällen skulle gagna den kommunala arbetsgivaren genom att göra det
lättare att rekrytera. Å andra sidan är det utflyttningen som utgör det primära
problemet. Med färre invånare minskar den kommunala verksamhetsvolymen.
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Små kommuner står inför dilemmat att inte ha råd med ”spetskompetens”,
samtidigt som de inte heller lyckas att locka duktiga generalister till kommunen.
Den lilla kommunen behöver ”förvaltningskonstnärer” med många strängar på
sina lyror.
Detta är något som i bergslagskommunerna uppfattats som en verklig utmaning.
Verksamhetsvolymen är för liten för att ha specialister inom respektive
verksamhetsområde, men det är svårt att hitta rätt personer med rätt utbildning,
kompetensbredd och erfarenhet för att klara av flera områden inom samma
tjänst. Inte blir det lättare för kommunerna att rekrytera när privata arbetsgivare
kan erbjuda högre löner än vad den ansträngda kommunkassan tål. Samtidigt
blir det allt svårare för en liten kommunal arbetsgivare att trovärdigt locka med
”intressanta och utvecklande arbetsuppgifter”. Även om arbetsuppgifterna var
och en för sig är både intressant och utvecklande, så är bredden av uppgifter
problematisk. Den stora mängden obligatoriska och lagstadgade kommunala
arbetsuppgifter – till exempel tillsynen över miljöbalkens efterlevnad i
kommunen – gör att arbetsbördan på en enskild och ensam kommunalteknisk
förvaltningschef blir påfrestande. Påfrestningar av det slaget minskar den lilla
kommunens attraktionskraft på arbetsmarknaden. För att skapa långsiktigt
hållbara förutsättningar för en varaktig kompetensförsörjning krävs att tankarna
tar nya banor.
Omvärldsanalysen som gjorts av berörda är med andra ord tämligen rättfram och
inte svår att instämma i. Arbetet som bedrivs av Ansvarskommittén tangeras
ständigt av de frågor som bergslagskommunerna står inför: ska vi låta oss bli
sammanförda på någon annans initiativ, på någon annans villkor eller ska vi
försöka ta vårt öde i egna händer?

3.2. Resurserna och de inre förutsättningarna
Sammanlagt berör de tekniska verksamheterna cirka 200 personer, spridda över
de fyra kommunerna. Omsättningen är idag omkring 246 miljoner kronor,
pengar som kommer via skatter (cirka 60 %), avgifter (40 %). Renhållning och
VA är avgiftsfinansierade verksamheter som betalas till BKT, medan gata, park,
idrott och lokalvård betalas via skattsedeln i hemkommunerna för vidare
befordran till BKT.
I tabellen nedan framgår vilka belopp BKT hanterar. Den är också en illustration
på att första årets utfall inte bara var svårt att förutse, det har också varit mindre
lyckat att använda som utgångspunkt för budgetering av nästkommande år. Den
tredje kolumnen visar utfallet för första tertialet 2005.

16

viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen : Forskningsrapport 2005 från Lunds universitet om samverkan i kommunalförbund, erfarenheter från Bergslagens Kommunalteknik

Tabell 1. Resultaträkning, Bergslagens Kommunalteknik totalt.

(alla belopp i tkr)
Skatteintäkter
Avgiftsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Verksamhetskostnader
Finansnetto
Summa kostnader

Utfall (9 mån)
030401 - - 031231
58 636
68 680
8 361
135 677
-122 134
-17 489
-139 623

Utfall (helår)
040101 - - 041231
84 978
95 701
17 292
197 971
-176 089
-20 645
-196 734

Utfall (tertial)
050101- -050430
26 522
31 970
3 836
62 328
-54 555
-7 248
-61 803

-3 946

1 237

525

Resultat

Resultatet för första tertialet 2005 kan härledas enligt följande: VA (+496 tkr),
renhållning (+105 tkr), skattefinansierad verksamhet (+214 tkr) samt
gemensamma funktioner (-290 tkr). Kostnadsmässigt står verksamheterna för
följande andelar av BKT:s totala kostnader:

Tabell 2. Kostnads- och resultatandel för BKT:s olika verksamhetsområden.
Verksamhet,
Bergslagens Kommunalteknik
Vatten och avlopp
Renhållning
Lokalvård, gata, park, idrott
Gemensamma funktioner
Totalt

Kostnadsandel
(budget 2005)
37%
15%
43%
4%.
100%

Resultatandel*
(utfall tertial 1, 2005)
95%
20%
40%
-55%
100%

* Resultatandel avser delverksamhetens resultat i förhållande till totalt resultat för BKT.

Resultatet 2003 uppgick till knappt fyra miljoner kronor minus. Av detta belopp
härrörde 2 636 tkr från de skattefinansierade delarna, medan resterande, 1 310
tkr kom från de avgiftsfinansierade delarna. Direktionen beslutade att återställa
det egna kapitalet över en period om tre år, inte de kommunallagstadgade två
åren. 2004 års resultat bidrog med 1 237 tkr, medan en extrapolering av första
tertialresultatet för 2005 pekar på ett något större överskott på helåret, drygt
1 500 tkr.
När det kommer till balansräkningen så har ett tydligt val gjorts att låta
respektive kommun kvarstå som huvudman och som ägare för alla
17

viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen : Forskningsrapport 2005 från Lunds universitet om samverkan i kommunalförbund, erfarenheter från Bergslagens Kommunalteknik

kommunspecifika anläggningstillgångar. Värdet på de tillgångar som BKT
redovisar är drygt 54 miljoner kronor. Omkring 75% av dessa utgörs av
kundfordringar och upplupna intäkter (av kunden förbrukade men av BKT ej
fakturerade varor och tjänster). Resterande är dels en skattefordran, dels
maskiner och inventarier för knappt fem miljoner. Tillgångarna finansieras till
cirka 85% av kortfristiga skulder – leverantörsskulder, moms- och
källskattsskulder samt upplupna kostnader.
Balansräkningen är konsistent med de riktlinjer som drogs upp tidigt i
utredningsarbetet. Förbundet ska i princip inte ha långfristiga skulder och i
princip inte äga anläggningstillgångar. Således är BKT inte ägare till det kapital
man är satt att förvalta i enstaka kommuner. Endast anläggningstillgångar som
är gemensamma för alla fyra kommuner ägs av förbundet5. Det gäller istället att
fungera som operatör med ansvar för att föreslå investeringar och äska medel
hos respektive kommun (som därmed får ta upp nödvändiga lån) för
genomförandet.
Vid bildandet erbjöd BKT all berörd personal anställning inom förbundet. Varje
kommun åtog sig å sin sida att överföra till förbundet alla de budgetmedel som
tidigare avsatts till den tekniska försörjningen. Informellt överenskoms också att
behålla denna budgetram intakt i nominella termer under en femårsperiod, det
vill säga att inte ge kompensation för inflation. Därmed skapades ett automatiskt
rationaliseringskrav. Samtidigt betonades moroten om att eventuella ytterligare
besparingar inte skulle leda till minskade anslag utan skulle återföras till
utveckling av verksamheten.
Tanken med BKT har från början varit att skapa en effektiv produktionsorganisation med tillräcklig kraft att såväl säkra som att utveckla verksamheten.
Produktionsinriktningen innebär att all form av myndighetsutövning har stannat
kvar hos respektive kommun. Respektive kommun har behållit sitt
huvudmannaskap och finansieringsansvar för verksamheten inom ’sitt
geografiska område’. BKT är enligt verksamhetsavtalen ”verksamhetsansvarig”.
Alla operativa resurser har samlats i en gemensam organisatorisk enhet för att
där kunna nyttjas mer effektivt. Genom att dimensionera och organisera
resurserna för hela verksamhetsområdet finns förhoppningar om mer av både
bredd och djup. Varje kommun beslutar om ’ambitionsnivå’ och övergripande
önskemål och prioriteringar inom respektive geografiska område – uttryckta i
verksamhetsavtal mellan kommun och förbund – samt fördela resurser till
förbundet utifrån dessa avtal. Därefter är det direktionens sak att verkställa
avtalen inom den gemensamma organisatoriska ramen.
Ambitionen inom överskådlig tid har sagts vara att successivt nå en gemensam
standard på servicenivån inom VA och renhållning och större enhetlighet kring
5

Förbundet köper endast anläggningstillgångar som till exempel fordon i den utsträckning som de kan används i
alla fyra medlemskommunerna gemensamt.
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konstruktionen av taxor, inte att integrera de olika avgiftskollektiven. Taxorna är
tills vidare differentierade mellan kommunerna. Den valda utformningen
innebär att direktionen svarar för att utforma och föreslå taxan inom de
avgiftsfinansierade verksamheterna men att förslaget formellt godkänns i
respektive kommunfullmäktige. Härvidlag är också verksamhetsansvaret
villkorat – godkänner inte ägarkommunens fullmäktige direktionens taxeförslag
övergår verksamhetsansvaret till ägarkommunen.
Allokeringen av skattemedel från ägarkommunerna till BKT sker emellertid
olika beroende på kommunens egen beslutsordning. Generellt är det
kommunstyrelsen i respektive kommun som genom verksamhetsavtalet beslutat
om nivån på de skatter som lämnas till BKT i form av ”kommunbidrag”6. Men
det finns specifika undantag: i Lindesberg är det kommunstyrelsen som fördelar
driftmedel till gata, park och lokalvård, men för fritidsverksamheten erhåller
BKT sina budgetmedel från kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att BKT:s resursbas har varit tydlig:
personalen övertogs från medlemskommunerna och ägandet av tillgångarna var
tydligt identifierat; kommungemensamma fordon och maskiner ägs av BKT,
större anläggningar som vatten- och renhållningsverk och ledningsnät ägs av
respektive moderkommun.
Det finns idag en samlad kompetens på kansliet i Nora. Det är värt att nämna att
det i stor utsträckning är tidigare Lindesbergspersonal som arbetar där. Här kan
sålunda ytterligare ett hälsotecken ses: trots att placeringen av kansliet under en
period var tämligen infekterad – det var främst personal från Lindesberg som
uttryckte sitt missnöje – så har mycket av rutiner och kunskap förts över från
Lindesberg till övriga kommuner, till exempel rutiner för att systematisera
kunskap genom att föra register, digitalisera kartor och så vidare.
Beträffande personalens kompetensuppbyggnad är det emellertid utökningen av
kanslipersonalen genom anställningen av en miljösamordnare som upplevs som
mest positiv. KNÖL-kommunernas gemensamma Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd, BMB, sätter också BKT under ytterligare press, inte bara i en
kommun utan i alla fyra kommunerna på samma sätt. Genom att bland annat
förbättra rutiner för egenkontroll uppfylls lagkraven i större utsträckning än
tidigare. Även rekryteringen av en stadsträdgårdsmästare har upplevts positiv,
inte minst på grund av de förbättringar i stadsbilden som denne åstadkommit.
Ett intryck av hur personalen reagerar är att den antingen är opåverkad av att
arbeta i förbundet, med undantag för själva anställningsförhållandet, eller så
upplevs påtagliga utvecklingsmöjligheter tack vare förbundet. Särskilt i en
medlemskommun upplever emellertid personalen enligt uppgift en påtaglig
6

Noteras bör att i verksamhetsavtalen ange 2004 års budget som nivå på kommunbidragen, dock inte för
Ljusnarsberg som har avtalat 2003 års budget.
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osäkerhet kring anställningen i samband med förespeglade besparingskrav.
Personalen är orolig för att bli utkonkurrerade av fristående entreprenörer.
En viktig del i att bilda BKT var att öka storleken på den kommunaltekniska
organisationen. En poäng är att det då ges möjligheter att förbättra kapacitetsutnyttjandet i organisationen. Detta sker nu i BKT. Det tydligaste tecknet är att
personalutnyttjandet nu har brutit kommungränserna. Ett exempel är att renhållningspersonal från Ljusnarsberg har arbetat i Hällefors, ett annat och mer
kontinuerligt samutnyttjande är att samma väghyvel, tankbil och personal
används för att återställa grusvägar inom Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.
Även andra fordon såsom lastbilar sägs nu samutnyttjas i högre grad än tidigare.
Den kanske mest positiva delen i det förbättrade resursutnyttjandet är att det ter
sig vara oproblematiskt för personalen att korsa gränserna inom BKT. Ett
ytterligare tecken på det är det faktum att en gemensam arbetsledarorganisation
för gata och va har etablerats för Lindesberg och Nora.

3.3. Organisation – passform mellan inre och yttre förutsättningar
BKT som juridisk person såg dagens ljus den 1 januari 2003. BKT:s direktion
hade sitt första ordinarie möte i februari 2003. Därmed övergick BKT från att
vara ett tillfälligt projekt till att vara en permanent struktur som kunde överta de
enskilda kommunernas ansvar för både verksamhet och personal från och med 1
april 2003.
Organisationen av BKT kan beskrivas i två plan, dels det politiska, dels det
operativa. I figuren nedan beskrivs hur ”styrkedjan” från väljare till verksamhet
ser ut för BKT. Det mörka fältet till höger är BKT. Inom förbundet finns en
styrande direktion, en ledning och administration samt fyra olika operativa
avdelningar. Till vänster om det mörka BKT-fältet visas hur medlemskommunerna för en femårsperiod – reglerat i förbundsordning, konsortialavtal
och verksamhetsavtal – förhåller sig formellt till BKT. I medlemskommunerna
återfinns de röstberättigade invånarna som i allmänna val väljer politiska
företrädare i medlemskommunerna. Dessa väljer i sin tur ledamöterna i BKT:s
direktion.
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”Styrkedjan” i BKT
Röstberättigade

Medlemskommuner

Direktion

Ledning

Avdelningar

BKT

Femårskontrakt
Figur 1. Styrkedjan i BKT – från väljare till tjänsteman.

Att välja kommunalförbund med direktion ansågs förhållandevis givet då alla
inblandade önskade sig en ledning med begränsat antal platser för att säkerställa
dess förmåga att fatta beslut och få dem genomförda. Genom att vara en mer
begränsad skara var förhoppningen att direktionen ska kunna ta en mer aktiv roll
kring styrning och prioriteringar inom verksamheten. Direktionen förväntas ha
en produktionsmässig överblick över hela verksamhetsområdet och utifrån
denna leverera mesta möjliga tekniska service till respektive enskild kommun.
Tanken är att varje kommun därefter ska formalisera förbundets aktiviteter
genom verksamhetsavtal, där uppdragets omfattning och inriktning formuleras
och relateras till avsatta medel i den enskilda kommunens budget. Avsikten är
inte att anta en köp/sälj-relation kring beställning och uppföljning. Istället är det
direktionens uppgift att styra för maximalt utbyte. Så har inte saker och ting
utvecklats, vilket vi återkommer till.
Kansliet har varit tänkt att fungera som en samlad ledningsorganisation. Vi kan
konstatera att ett antal berörda personer gett uttryck för missnöje med
ledningsgruppens funktionssätt och vi har också noterat de ansträngningar som
gjorts för att komma tillrätta med problemen. Vi har dock inte för avsikt att
fördjupa oss i sakförhållandena, allra minst skuldfrågan, vilken har varit en källa
till många interna diskussioner.
3.3.1. Organisatoriska enheter inom BKT
Vid bildandet av BKT var ambitionen att använda befintliga resurser i så stor
utsträckning som möjligt. Alla kommunanställda vars verksamhet fördes in i
BKT erbjöds också någon form av fortsatt anställning inom förbundet, dock utan
specificering av arbetsort eller befattning. Initialt beslutades om att begränsa sig
till endast två externa rekryteringar i form av förbundschef och ekonomichef.
När förbundschefen tillsatts utlystes övriga chefsbefattningar internt för de
anställda att söka efter intresse.
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Utgångsläget i kommunernas olika verksamheter såg före starten av BKT ut som
nedan (se tabell 3 nedan):
Tabell 3. Tekniska verksamheternas struktur innan BKT.
Kommun
Verksamhet
Ledning och
administration
(totalt antal
tjänster)

Ljusnarsberg

Hällefors

Teknisk chef. (3)

Teknisk chef.
Teknisk chef (vakant).
Renhållning under bygg (5,5)
& miljö.
(3,6)

Gata*

Underhåll (utförande)
på entreprenad.

VA**

Egen regi.

Egen regi 50%.
Entreprenad 50%.
Egen regi.

Renhållning

Allt i egen regi.

Park

Egen regi.

Idrott
Lokalvård

Nora

Egen regi 50%.
Entreprenad 50%.
Egen regi

Lindesberg
VA-/renhållningschef
(under KS).
Gata/park-chef (under
kultur och fritidsförvaltning).
Städchef (under
kommunkontoret). (20)
Egen regi 50%.
Entreprenad 50%.
Egen regi.

Allt på entreprenad.
Avfallsanläggning i
egen regi.
Ingen deponi.
Ingen deponi.
Insamling hushållsavfall
på entreprenad.
Entreprenad, KS
Egen regi.
beställare.

Avfallsanläggning i
egen regi.
Insamling hushållsavfall
på entreprenad.

Egen regi.

Föreningsdrift.

Idrott på entreprenad.

Egen regi.

Egen regi under resp.
enhetschef.

Entreprenad.

Egen regi.

Egen regi. Under KS.

Egen regi.

* Asfalt, anläggningsarbeten m m handlas upp externt och utgör regelmässigt en betydande andel av
verksamhetens totala omsättning.
** Större anläggnings- och investeringsarbeten köps upp på entreprenad.

Efter en del vånda beslutades det att placera förbundets säte och ledning i Nora
tillsammans med övrig administrativ kapacitet. Förutom förbundschefen är
också alla avdelningschefer stationerade där. Därutöver har förbundet lokal
representation i respektive kommun där det finns en platsansvarig och operativ
arbetsledning.
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Organisatoriskt är verksamheten funktionellt indelad enligt nedanstående
organisationsschema. Siffrorna inom parentes anger antalet anställda.

Förbundsdirektio
n (9+9 ledamöter)
Administrativt
stöd (15)

Avfall och
deponi (11)

Lokalvård
(64)

Förbunds
chef

Park, idrott, gator
och vägar (63)

Vatten och
avlopp (36)

Figur 2. Organisationen BKT (antal anställda, ur 2005 års budget).

Administrativt stöd: kansli och central administration
Sedan starten har det varit en tydlig ambition att man ska samla ledningsfunktionen till kansliet i Nora. Syftet är att få en samlad överblick av alla
delarna av verksamheten, inte minst skapa en stabilitet kring ekonomisk
uppföljning inom förbundet. En mängd praktiska problem uppstod i
överföringen av ärenden och information. Praktiskt sett var den första tiden i
förbundet mycket tung då inga av de administrativa systemen var tagna i drift
när verksamheten påbörjades. Ytterligare en komplikation var att viss
fakturering mm låg kvar i enskilda kommuner. Stabiliteten i den ekonomiska
uppföljningen har låtit vänta på sig.
Till de specifika avdelningarna och deras linjeorganisationer har man nu skapat
utrymme för specialistkompetens med bredare användningsområde. Det rent
administrativa stödet har utvecklats. Förbundschefen anställde under 2005 en
personalsekreterare, en åtgärd som han enligt egen utsago ”borde ha haft från
första dan.” Vidare har en tidigare avdelningschef har fått möjlighet att
specialisera sig på upphandlingar och man har kunnat nyanställa en miljösamordnare. En stadsträdgårdsmästare har anställts och tagit plats i
förbundsstaben. Samtliga fungerar som specialister med rådgivande och
styrande roller.
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Avfall
När BKT bildades bedrev tre kommuner insamling av hushållsavfall i egen regi.
Under 2003 genomfördes upphandlingar för fortsatt entreprenad i Hällefors och
för tillträde av en entreprenör i Ljusnarsberg. Under första året ägnades stor
möda åt att inventera och få överblick av verksamheten och dess ekonomi.
Bland annat noterades ett behov av ökade avsättningar (det vill säga reservera
större belopp) för framtida sluttäckning av några av kommunernas deponier.
Vidare gjordes förberedelser för ett nytt hämtningssystem för hushållsavfall i
Lindesberg. Ambitionen var att erbjuda ett system med två fraktioner (brännbart
och komposterbart) där det är möjligt för hushåll att ha egen kompostering.
Inom renhållningsområdet övertog förbundet de avtal om transporter och
behandling som ägarkommunerna hade sedan förut. En successiv samordning av
avtalen eftersträvades. I Nora och Lindesberg trädde dock ett nytt sjuårigt avtal
om insamling av hushållsavfall i kraft den 1 januari 2003, något som klart satte
käppar i hjulet för BKT:s samordningsplaner. Idag är flera olika entreprenörer
aktiva inom insamlingen samtidigt som förbundet levererar till två olika
förbränningsanläggningar.
Gata, väg, park och idrott
Från början var tanken att ha separata avdelningar för gata och park/idrott, men
då parkchefen valde att sluta precis i starten av BKT blev en sammanslagning av
de båda avdelningarna en lösning. En från början tillfällig lösning gjordes
sedermera permanent. Istället ersattes den ursprungliga tjänsten kring park och
idrott med en stadsträdgårdsmästare, vars uppgift är att arbeta för utveckling av
parkerna så att de behåller och utvecklar funktionen och samtidigt blir billigare
att sköta.
Trafikfrågor och funktionen som trafiknämnd (myndighetsansvar) ligger kvar i
respektive kommun att besluta om. Trots avsaknad av formellt ansvar uppfattar
man sig dock inom BKT som operativ huvudman för gator och vägar. Sedan
tidigare hade kommunerna mycket varierande resurser för drift och underhåll
inom gator och vägar. Ljusnarsberg hade alla aktiviteter för drift och underhåll
av gator på entreprenad genom ett avropsavtal. Övriga tre kommuner använde
sig ungefär i jämna delar av egen regi och externa entreprenörer.
Före BKT svarade Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg för drift och underhåll av
park i egen regi medan Hällefors hade detta utlagt på entreprenad. När det gäller
idrottsanläggningar svarade Lindesberg och Ljusnarsberg tidigare för dessa i
egen regi. Nora hade uppdragit åt entreprenörer att svara för detta medan
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Hällefors hade idrottsanläggningarna i föreningsregi. Inom BKT samlades dessa
olika relationer under en hatt.
Lokalvård
Vid sammanslagningen av de olika kommunernas lokalvårdsenheter visade det
sig att det fanns stora variationer i hur kommunerna hanterade
städverksamheten. Styrningsmässigt har olika principer tillämpats för tilldelning
av medel för lokalvård och oftast i blandade former. Vissa medel har tilldelats
från kommunerna centralt, då för att klara ett specificerat uppdrag, medan andra
medel kommit från andra förvaltningar som har fått ”köpa” lokalvård utifrån
sina upplevda behov. Fokus och ambitionsnivå har också visat sig olika då till
exempel Ljusnarsberg tidigare haft en högre städfrekvens än övriga
medlemskommuner. Under 2003 påbörjades en utredning för att klargöra
variationer i ambitionsnivåer och förutsättningar i de olika kommunerna och att
se över en helhetslösning för lokalvården inom BKT.
Beträffande lokalvård har BKT egna aktiviteter i Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora. Sedan tidigare anlitar Hällefors externa leverantörer för all lokalvård och
erfarenheterna därifrån har upplevts positiva. Lokalvård är personalintensiv och
merparten av lokalvårdskostnaderna avser löner som kommer att öka i takt med
inflation och avtal på arbetsmarknad. För sådana kostnadsökningar får BKT inte
kompensation i form av ökade anslag. För att klara lokalvården på längre sikt
kommer därför andra åtgärder att krävas. Sommaren 2004 presenterades
utredningen av BKT:s strategi för lokalvård. Utredningen är en följd av att
verksamheten är personalintensiv. Givet att medelstilldelning från
medlemskommunerna är konstant, utan uppräkning för inflation, innebär det ett
automatiskt
rationaliseringsbehov
minst
lika
stort
som
personalkostnadsökningarna. Utredningen innehöll bland annat en
genomlysning av hur städfrekvenser varierar mellan medlemskommunerna samt
en analys av hur ensade städfrekvenser skulle påverka resursförbrukningen inom
förbundet. Utredningen har dock inte lett fram till något beslut om en samlad
strategi för verksamheten.
Vatten och avlopp
Under det första året lades ett stort arbete ner på att inventera anläggningar och
utrustning i de olika kommunerna samt att se över system för kostnadsuppföljning. Det handlade mycket om att dels uppdatera anläggningsregister med
mera, dels att skapa enhetliga principer för redovisning av drift, underhåll och
investering så att denna information framgent skulle bli konsistent. Bland annat
justerades redovisningsprinciperna i Nora i enlighet med övriga inom BKT.
Vidare påbörjades också en översyn av organisationen för att anpassa denna till
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BKT som ”ett verksamhetsområde och inte fyra olika.” Under våren 2004
presenterades nuvarande organisation: va-verksamheten organiseras i två
geografiska driftområden, samt i en process för dricksvatten och en process för
avloppsrening. Respektive områdeschef är också specialist på en av dessa två
processer. Förändringarna inom BKT:s va-verksamhet representerar en
intressant utveckling från traditionell funktionsorganisation till en mer
processorienterad organisation.
Operativt arbetar man i allt väsentligt på samma sätt idag inom BKT som
tidigare i fyra enskilda kommuner. Varje kommun hade egen regi för att sköta
verken och egna resurser för att arbeta med ledningsnätet, medan resterande
delar köptes externt från entreprenörer. Den integration som hittills gjorts
handlar om kompetensutbyte samt intresse för de skillnader som finns i de olika
tekniska lösningarna i respektive kommun.
Sammanfattande notering om organisationen

För att sammanfatta organisationslösningarna kan noteras att den politiska
styrkedjan går från väljarna till förtroendevalda, som i sin tur utser andra
förtroendevalda att bemanna BKT:s direktion. Efter den politiska nivån återfinns
en förbundschef, som organiserar en ledningsgrupp för BKT. Denna har ännu
inte hittat de slutgiltiga formerna för arbetet. Operativt har personalen kommit
på plats och successivt börjat arbeta över kommungränserna: avstånden i sig är
besvärande för en enkel arbetsledning och en rationell och billig logistik för
personal och maskiner, men förbundet söker aktivt efter möjligheter att
samutnyttja personal och maskiner genom en gränsöverskridande arbetsorganisation.
3.3.2. Marknaden – vad förbundet kan göra för människorna i regionen
Under våra två år har inga påtagliga förändringar av det kommunaltekniska
utbudet av varor och tjänster skett. Den enda nyheten är att invånarna numera
måste ringa Nora för att få kontakt med företrädare för den kommunaltekniska
verksamheten. Personer hävdar att det var lättare förr när man visste vem som
skulle svara i andra sidan luren. Besök på plats har också försvårats, främst
genom avstånden mellan kommunens yttre gränser och kansliet, lokaliserat i ett
industriområde utanför Nora.
Konkret har invånarna dock fått en bättre kvalitet på vattnet de dricker –
egenkontroll och kvalitetsstyrning av va-verksamheten har enligt uppgift
förbättrats markant i och med BKT. Allmänna platser och öppna kommunala
ytor har blivit föremål för mer uppmärksamhet tack vare stadsträdgårdsmästaren. Tyvärr har emellertid fritidsutbudet i Lindesbergs kommun blivit
ifrågasatt vid några tillfällen, något som inte upplevs som en positiv effekt av
BKT.
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Sammanfattningsvis kan sägas att vem som utför de kommunaltekniska
tjänsterna, någon har kallat dom ”glädjelösa tjänster”, inte omedelbart påverkar
människors upplevelse av dom. Så är fallet – med något litet undantag – också i
Bergslagen.
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4.

Hur ska BKT som organisation styras?

4.1 BKT: dess uppdrag och relationen till medlemskommunerna
När BKT bildades var det fördelarna med att vara en större organisation som
lyftes fram. Särskilt var det möjligheterna att stärka kompetensen inom de
tekniska verksamheterna som var i fokus. Att det politiska samarbetet inom
KNÖL-gruppen var avgörande för att BKT skulle komma till stånd råder det
enighet om. I detta forum etablerades tidigt en samsyn kring vad som var
problemen och då kunde man också arbeta fram en gemensam lösning på
problemet i form av BKT. Genom BKT ansågs det att teknikfrågorna lämnade
den enskilda kommunen för att hamna i en organisation som var specialiserad på
uppgiften. Därigenom fick den enskilda kommunen en självständig och
professionell part att samspela med för att utveckla kommunen och regionen
som helhet.
Efter det första verksamhetsåret signalerade alla de ledande politikerna att de var
nöjda med utfallet. Utifrån de förutsättningar som funnits så har BKT gjort vad
man kunnat begära. Samtidigt indikerades en uppfattning om att konstruktionen
kring BKT inte var riktigt färdig när direktionen tillträdde. Därmed har BKT:s
ledning haft svårt att agera självständigt. När formerna för relationerna till
medlemskommunerna inte varit tydliga har också dess mandat blivit oklart.
Detta var något som skulle lösa sig med tiden när förbundet hunnit etablera sig
ordentligt. Eller som en central politiker uttrycker det: ”Babyn kräver gemensam
omvårdnad, den kan inte gå själv ännu, den behöver stöd tills den funnit sin egen
stabilitet.” Vidare har det poängterats att ”det är viktigt att låta BKT bildas och
få en egen identitet” så att man kan utöva det ansvar man bär. Det måste dock
finnas gränser för självständigheten. ”Det gäller att utvecklas tillsammans med
BKT så att organisationen inte blir en egen organisation för sig med egna mål
och visioner.” Centrala politiker avser dock inte att gå in i detaljer kring
verksamheten. En av våra tillfrågade kommunalråd uttyckte sig så: ”Jag tycker
inte verksamhetsavtalen ska vara detaljerade utan vi [centrala politiker] ska ge
ramen, sen är det upp till direktionen att fylla den med ett innehåll.”
Som utomstående forskare mötte vi i juni 2004 en något splittrad bild avseende
kommunalförbundets roll och uppdrag. I huvudsak betonade politiker från
medlemskommunerna betydelsen av att BKT och direktionen agerar fritt för att
främja tekniken i regionen. Det fanns emellertid indikationer på en rädsla för att
beslut i BKT kunde ta en oönskad riktning. Uttalanden som betonade ’den
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gemensamma inställningen’ och att göra saker ’tillsammans med BKT’ pekade
på detta. I något enstaka fall talades det i en bisats också om ’kommunalt veto’,
med innebörden att medlemskommunen borde kunna välja att inte acceptera
beslut inom BKT. Sammantaget var det dock en bild av samverkan och att agera
gemensamt som växte fram.
Sommaren 2005 står det allt klarare att de olika uppfattningarna om BKT:s
uppdrag utvecklas i olika riktningar. Upprinnelsen till detta härstammar både
från frågor kring ekonomin och kring verksamhetens kvalitet. En omfattande
genomgång inom städverksamheten resulterade i ett förslag om en gemensam
nivå på städningen inom alla BKT-kommunerna. Då kvaliteten tidigare varierat
innebar en gemensam nivå i något fall en höjning och i något fall en försämring.
Från Ljusnarsbergs kommun upplevdes detta som en försämring vilket
resulterade i krav på återbetalning av motsvarade medel för städverksamheten.
Därmed initierades en diskussion om förbundets uppgift och befogenheter. På
samma sätt har behovet av stora besparingar i Lindesbergs kommun resulterat i
att man därifrån önskat sänka kostnaderna och ambitionsnivån.
I vårt empiriska material från juni 2005 aktualiseras frågan om vilka beslut som
ska initieras av medlemskommunen och vilka som ska fattas inom BKT av dess
direktion. Beroende på synsätt så kommer styrkedjan, och därmed BKTs roll,
att variera betydligt. Det finns framför allt två helt olika synsätt på hur man i de
olika medlemskommunerna uppfattar BKT:s uppdrag och roll.
Ägarnas syn på BKT – BKT som utförare
Några centrala politiker (från olika kommuner) betonar hemkommunens roll
som ansvarig beslutsfattare och finansiär. Avseende BKT tydliggör man en
utförarsyn då man anser att förbundet i huvudsak har en verkställande roll. Här
följer några intervjucitat som illustrerar utförarsynen:
”BKT utför och är en utförarorganisation åt respektive kommun som
beslutar om vad de vill ha [inom olika verksamhetsområden]”.
”Vi har gjort avtal och förbundsordning som om det avsåg en
utförarorganisation men vi har valt en annan associationsform
[självständigt kommunalförbund.]”
”BKT är mest en utförarorganisation, för varje enskild kommun måste
själv kunna välja sin ambitionsnivå.”
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”Detta är en mer lokal variant av kommunalförbund.”
Vid något enstaka tillfälle användes också ordet entreprenör som karakteristik
på BKT:s roll och uppgift och då inte i meningen nyskapare – snarare en enskild
producent av varor och tjänster. Dessa personer uppfattar tydligt att BKT ska
utföra och verkställa den inriktning och den ambition som respektive
medlemskommun uttrycker när de lämnar finansiella medel till förbundets
verksamhet. Implicit förefaller de också utgå ifrån att de årligen kan modifiera
uppdrag och finansiella förutsättningar för förbundet som en anpassning till de
villkor som råder i den enskilda kommunen. Denna syn tar ett tydligt enskilt
kommunledningsperspektiv, där utgångspunkten är den enskilda kommunens
specifika förutsättningar. Det betraktas som självklart att medlemskommunen
kan planera och prioritera för ’sin’ del inom BKT. Inte minst eftersom man
fortfarande står som ansvarig huvudman och ägare till anläggningarna. Att all
verksamhetsspecifik kompetens är förlagd till BKT innebär ingen komplikation
för kommunen som kan anlita motsvarande personer där istället. Trots allt
arbetar de ju på uppdrag av medlemskommunerna.
Ägarnas syn på BKT – BKT som huvudman
En alternativ syn betonar BKT:s roll som en självständig aktör med ett regionalt
helhetsansvar för den tekniska försörjningen. Att huvudmannaskap och ägande
av anläggningarna ligger kvar i medlemskommunerna betraktas som en
formalitet. I praktiken har man en huvudmannasyn på BKT som en
kompetensstark strategifunktion med ett sammanhållet ansvar för tekniken i alla
kommunerna.
”När BKT fått sina medel ska inte hemkommunerna rota i det. BKT
ska vara en huvudmannaskapsorganisation, en egen självständig
kommun, men om vi inte ser upp finns det risk att det blir en
utförarorganisation. Då försvinner spänningen och utvecklingsmöjligheterna inom BKT”
Detta synsätt torgför BKT som en självständig kommun eller huvudman, med ett
fullt eget ansvar och full rätt att disponera sina resurser efter eget gottfinnande.
Därmed är det förbundet själv som beslutar om ambitionsnivåer och
prioriteringar mellan och inom verksamheter, med beaktande av gällande
verksamhetsavtal. Därmed beslutar förbundet själv om hur pengar ska användas
och vilka anläggningar som kan och inte kan drivas, givet de förutsättningar –
ekonomiska och andra – som råder.
30

viljeinriktning/ställningstagande med anledning av utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen : Forskningsrapport 2005 från Lunds universitet om samverkan i kommunalförbund, erfarenheter från Bergslagens Kommunalteknik

Att det finns olika uppfattningar om hur politiker från olika kommuner betraktar
en organisation, där de har olika bevekelsegrunder för att vara delägare i en
gemensam organisation, är inget konstigt eller ovanligt. I detta sammanhang är
det emellertid besvärande om medlemskommunerna (ägarna) betraktar BKT på
olika sätt eftersom det påverkar hur motsvarigheten till ägardirektiv kan
utformas samt hur styrningen av förbundet ska ske och hur relationen med
medlemskommunen kan struktureras.

4.2. Politisk styrning av BKT – direktionens roll
4.2.1. Två olika roller för direktionen
Formellt agerar ett kommunalförbund med befogenheter mycket lika en
självständig kommuns. Den centrala beslutsfunktionen finns hos förbundets
direktion. Formellt har direktionen långtgående befogenheter att fatta såväl
myndighetsbeslut som att fastställa taxor eller göra explicita politiska
prioriteringar.
Att välja kommunalförbund med direktion ansågs förhållandevis givet då man
önskade sig en aktiv ledning med exekutiv kapacitet. Genom att direktionen
skulle bli en mer begränsad skara var förhoppningen att den skulle kunna ta en
mer aktiv roll kring styrning och prioriteringar inom verksamheten. Vid våra
första intervjuer under sommaren, 2003, betonades ifrån samtliga inblandade
parter (centrala politiker i kommunerna såväl som direktionsledamöter) att
förbundet inte var ett uttryck för ett beställar-utförarkoncept.
Hur ser då praxis ut inom BKT? Vilken syn har direktionsledamöterna på sin
roll som enskilda ledamöter och kollektiv ledning för den tekniska verksamheten
i alla de fyra kommunerna? Den bild som de senaste två åren växt fram vid våra
intervjuer är i detta avseende splittrad i åtminstone de två synsätt som
diskuterats i föregående avsnitt. Även direktionsledamöterna ger uttryck för två i
grunden olika synsätt på sin egen (och förbundets) roll.
Direktionens roll – direktionen som strateg
Utifrån huvudmannasynen betraktas direktionen som en självständig strategisk
ledningsfunktion, motsvarande en beslutande kommunal nämnd eller en styrelse
i ett aktiebolag. Denna beslutande församling har till uppgift att utveckla och
ansvara för de tekniska verksamheterna inom hela det geografiska verksamhetsområdet. I denna roll ligger därmed också att bevaka de tekniska
verksamheternas intressen och utveckla infrastrukturens roll som stöd för
samhället i stort. Därmed får direktionen en roll som innebär att göra
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avvägningar och prioriteringar mellan och inom tekniska verksamheter, det vill
säga en strategiroll. Exempel på hur direktionsledamöterna ser på denna roll
följer här:
”Vi i direktionen måste ha klart för oss att kommunalförbundet BKT
inte är en utförarorganisation som lätt kan styras av tjänstemän i
medlemskommunerna. Vi måste hävda självständigheten så att våra
egna tjänstemän inte behöver lägga kraft på att hävda BKT:s
intressen gentemot ekonomichefer och andra i medlemskommunerna.
Verksamhetsavtalen måste gälla …förändringar ska hanteras av
direktionen.”
”Att se BKT som en utförarorganisation är att ’täppa till käften på
direktionen’, vilket vissa nog skulle vilja. Men så ska det inte vara.”
”Det handlar lite om pengarna. Om BKT inte ska få årlig uppräkning
så kräver det att BKT har full rådighet över både medel och
uppdrag.”
”Det är viktigt att förbundet ses som en egen kommun, jag får inte
företräda min hemkommun utan det gäller att se till tekniken i hela
regionen.”
Av citaten framgår att ett antal personer ser som sin roll att verka för de tekniska
verksamheternas självständighet och betydelse. BKT ska utveckla infrastrukturen utifrån vad som gagnar hela området på ett självständigt sätt, utifrån
de förutsättningar som tekniken har. Man beaktar gärna önskemål från
medlemskommunerna men förbehåller sig rätten att prioritera utifrån förbundets
helhet, inte den enskilda kommunens intresse.
Direktionens roll – direktionen som produktionsstyrelse
Den andra uppfattningen tar fasta på BKT som en utförare som agerar på direkt
uppdrag av de enskilda medlemskommunerna. Därmed behöver besluten som
fattas i BKT:s direktion underordnas den enskilda kommunens önskemål och
specifika behov. Bland annat har personer med denna utförarsyn betonat att:
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”Det är fullmäktige i min hemkommun som bestämmer och då får jag
agera i direktionen utifrån dessa beslut.”
”Direktionens roll är att se till att det fungerar och att alla sköter
sig.”
”KNÖL är det allra viktigaste för styrningen av BKT och därefter
respektive
kommunstyrelse.
Direktionen
[dvs
enskilda
direktionsledamöter] ska rätta sig efter de direktiv som ges från
hemkommunen”
”Det är bara ledningen i hemkommunen som kan ändra prioriteringar
i BKT:s uppdrag. Direktionen ska vara följsam mot dessa
anvisningar.”
”Direktionens roll är att se till att verksamheten fungerar och uppnår
det man vill med BKT."
”Uttryckliga prioriteringar ska ske i samråd med respektive kommun
genom direktionen.”
Företrädare för denna syn har gjort dessa uttalanden om hur de ser på BKT som
producent, det vill säga, man ser direktionen som en produktionsstyrelse. En
närmare granskning av citaten ovan indikerar att direktionens roll därmed i
huvudsak blir att verkställa så att beställd produktion levereras effektivt.
Uppgiften att fungera som beställare och initierare av tekniska funktioner ligger
därmed hos medlemskommunerna.
Således finns det ingen homogen uppfattning om direktionens uppgift och roll
gentemot hemkommunen. Det är dock värt att poängtera att uppfattningarna
ovan inte kan sägas bero på parti eller politiskt block.
4.2.2. Direktionens roll – olika konsekvenser
För att kunna värdera om direktionen fungerar och vad den åstadkommer måste
dess uppgifter specificeras och dessa är beroende av vilken roll de förväntas
fylla.
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a) Direktion med en strategiroll. Utifrån en strategiroll har BKT rätt och
skyldighet att driva den tekniska verksamheten på sina villkor och självständigt
välja vilka frågor som är angelägna och prioriterade. Därmed kan
planeringsprocessen i BKT betraktas som mer självständig och leda fram till
egna initiativ. Mot en sådan bakgrund karakteriseras en väl fungerande direktion
av en förmåga att strategiskt verka för tekniksektorns utveckling och förnyelse
inom tillgängliga ekonomiska ramar. Dessutom är det direktionens uppgift att
vara lyhörd och känslig för vad som ska prioriteras inom verksamheterna för att
de ska stödja övrig verksamhet i området. Om det uppstår ett ekonomiskt
utrymme står detta till direktionens förfogande att besluta om hur det ska
användas. Omvänt gäller att om det krävs besparingar så är det direktionen som
måste fatta beslut om och ta ansvar för dessa.
b) Direktion som produktionsstyrelse. Utifrån en roll som produktionsstyrelse
blir situationen en annan. En sådan har som uppgift att organisera produktionen
av efterfrågad service effektivt. För att utröna vad som är rimligt och prioriterat
krävs en ’beställning’, en viljeyttring från hemkommunen. Detta fordrar att
direktionen finner procedurer, dels för att utröna vad som är prioriterat i
respektive kommun, dels för att förankra och inhämta legitimitet inför beslut i
BKTs direktion. Därmed blir planeringen i BKT beroende av legitimitet och
konsensus i flera led. Först måste den egna kommunen ta ställning på
hemmaplan. Därefter ska den enskilda kommunens önskemål bearbetas i
förhållande till övriga kommuners önskemål inom BKT innan handling kan
vidtas. Omvänt betonas också att ”blir det pengar över”, antingen till följd av ett
mindre uppdrag eller till följd av upplevda effektiviseringar, ”så ska dessa
pengar tillbaka till hemkommunen”. Således blir planeringsprocessen i BKT en
konsekvens av planering och utveckling i den enskilda kommunen. BKT
behandlas i allt väsentligt som en utförarorganisation som har att vara följsam
gentemot beställarens önskemål.
Den samlade bilden vid våra intervjuer är att de båda olika direktionsrollerna
figurerar parallellt. I huvudsak sker detta genom att olika individer representerar
olika synsätt och agerar därefter. Beroende på sammanhang och vilka som är
inblandade kommer därmed direktionens roll att variera mellan olika frågor eller
verksamheter. Till exempel kan konstateras att direktionen beslutat om omfattande förändringar i va-verksamheten vad gäller både organisation och
förändringar i anläggningarna (bland annat till följd av myndighetskrav).
Formellt är emellertid BKT inte ansvarig huvudman för va-försörjningen utan
det är respektive enskild kommun. Här har alltså BKT fungerat i en
huvudmannaroll och sökt förankring hos direktionen för detta, något som
upplevts som självklart och rimligt. Samtidigt har direktionens beslut om
förändringar i städnivåer eller förändringar kring fritidsanläggningar vållat stor
uppståndelse i medlemskommunerna. Med hänvisning till att kommunerna ska
bestämma detta själva och att BKT ska fungera som utförare, är uppfattningen
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att direktionen inte kan ’ta’ sådana beslut utan samtycke av medlemskommunerna.

4.3. Praktisk styrning
4.3.1 Ekonomiska förutsättningar och budget
Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna kom ägarna initialt överens om att
förbundet inte skulle betraktas som ett besparingsförslag eller som en
ambitionsförändring. Eventuella stordriftsfördelar skulle istället betraktas som
verksamheternas väg till utveckling. Vid bildandet avsåg varje kommun att
överföra till förbundet alla de budgetmedel som 2003 avsatts till den tekniska
försörjningen. Informellt överenskoms också att behålla denna budgetram intakt
i nominella termer under en femårsperiod och sålunda inte kompensera för
prisökningar. Samtidigt betonades att eventuella besparingar skulle återföras till
verksamheten för utveckling.
Bortsett från denna principiella överenskommelse fanns ingen tydlig budget
eller ekonomisk ram för förbundets verksamhet. Dessutom uppstod det
oklarheter kring fördelning av diverse gemensamma overhead-kostnader mellan
respektive kommun och förbundet varför det länge var oklart hur mycket
resurser som fanns tillgängliga. Dessutom innehöll ’de gamla kommunala
budgetramarna’ en mängd kommuninterna transaktioner som förvanskade
siffrorna. Den samlade konsekvensen av detta var att BKT i stort sett aldrig hann
få någon budget att styra utifrån 2003 utan man utgick ifrån en uppskattning om
att man disponerade ’ungefär 200 miljoner totalt’. När Lindesberg stod inför
stora besparingar lyftes den svåra frågan om hur man gör neddragningar inom
BKT.
Kommunerna har valt olika lösningar för hur man budgeterar medel till BKT. I
Lindesberg är det t ex Kommunstyrelsen som fördelar driftmedel till gata, park
och lokalvård. För fritidsverksamheten i Lindesberg erhåller emellertid BKT
sina budgetmedel från Kultur- och fritidsnämnden. När nämnden i Lindesberg
inför 2004 skulle spara 1,5 miljoner kr valde den att lägga hela besparingen på
anslaget till BKT, trots principbeslutet om ograverade anslag. För att kunna
genomföra denna besparing föreslog BKT stängning av ett friluftsbad. Nämnden
ansåg sig inte kunna acceptera detta och protesterade mot beslutet, varpå det
konstaterades från BKT:s sida att det då inte heller gick att genomföra
besparingen.
Utvecklingen aktualiserade för första gången på allvar frågan om befogenheter
och beslutsrätt i BKT. Kultur- och fritidsnämnden i Lindesberg uppfattade sig
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vara den aktör som hade rätten att avgöra kvalitetsnivån medan BKT endast
hade att leverera det som efterfrågades. Från BKT:s sida hävdades den formella
rätten att disponera över sina medel: när kommunerna allokerat skattemedel till
BKT är det formellt BKT:s direktion som beslutar om var och hur de kan eller
ska användas, inte den individuella medlemskommunen.
Denna ”incident” mellan Lindesbergs Kultur- och fritidsförvaltning och BKT
startade en diskussion om styrprinciperna för BKT samt om relationen mellan
BKT och medlemskommunerna. Så småningom kunde en ny princip läggas till
de tidigare: en medlemskommun har rätt att reducera sitt anslag till BKT, det vill
säga, man har som enskild medlemskommun rätt att spara genom att minska
resurstilldelningen till förbundet. Det beslutet var ett avsteg från principen om
ograverade nominella anslag till BKT under fem år. Den kommun som önskar
reducera driftsanslagen – till exempel genom att lägga ner en ishall – ska
emellertid svara för alla eventuella avvecklingskostnader, så att dessa inte
belastar BKT:s driftsbudget och därmed övriga medlemskommuner. Genom
denna tydliga policyformulering var BKT därefter ”öppnat” för varje enskild
kommun att diskutera både innehållet i uppdraget – beslut om vilka anläggningar som ska öppnas eller läggas ner – och nivån på anslagen.
I budgetarbetet inför 2005 skedde en mängd olika anpassningar av ambitionsnivåer i relationen mellan BKT och respektive kommun som innebar avsteg från
den initiala överenskommelsen om oförändrade nivåer. Nora kommun valde till
exempel att räkna upp sitt anslag med inflation medan Lindesberg valde att dra
ner och reducera bidraget. I båda fallen var detta en del i den löpande
budgetprocessen där kommunerna meddelar vilket ekonomsikt utrymme som
finns och därefter är det upp till BKT att lägga sin budget.
Budgetprocessen i BKT är beroende av besluten i respektive medlemskommun.
Ambitionsnivå och budgetramar är tänkta att kommuniceras via verksamhetsavtalen som blir styrande genom att kommunchef/kommunala tjänstemän
förhandlar med förbundschef och förbundets tjänstemän kring verksamhetsavtalets omfattning och innehåll. Problematiken blir emellertid tydlig när den
strategiska planeringen och den praktiska budgeteringen sammanförs. BKT får
äska investeringsmedel hos respektive ägarkommun som därefter för in äskandet
i ”sin” budgetprocess för beslut i slutet av året. Först därefter vet BKT vilka
medel som finns att tillgå för investeringar i verksamheten. På motsvarande sätt
ingår BKT:s skattefinansierade verksamheter i budgetprocessen i respektive
medlemskommun. Först när den enskilda kommunen allokerat sina resurser vet
direktionen i BKT vilka medel som finns att tillgå. Logiken förefaller självklar,
klassiskt kommunal och principiellt oproblematisk. Konsekvensen blir dock att
respektive kommun, genom nivån på anslagen, beslutar om ambitionsnivå (och
till viss del inriktning) i sin budgetprocess och därefter lämnar över anslagen till
direktionen i BKT. Frågan är då vilken roll direktionen får i denna process: om
BKT inte är en samtalspartner i den enskilda kommunens budgetberedning är
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risken uppenbar att enskilda kommunala budgetbeslut fattas isolerat från den
samlade tekniska verksamheten i förbundet. Därmed kan hela poängen med en
teknisk verksamhet samordnad i förbundsform rent av gå förlorad.
4.3.2 Verksamhetsavtal ska reglera vad som ska utföras
När det finns en konsensus om de ekonomiska förutsättningarna är tanken är att
varje kommun därefter ska formalisera sin relation med förbundet genom ett så
kallat verksamhetsavtal. Avtalet ska reglera förbundets uppdrag inom respektive
verksamhet i termer av innehåll och omfattning. Ambitionen är inte att detta ska
var några omfattande beskrivningar eller dokument utan kortfattade indikationer
på vad som avses med den verksamhet som BKT ska bedriva det kommande
året. Omfattningen rör sig om några enstaka sidor avtalstext per verksamhet. På
detta sätt är den ekonomiska ersättning förbundet får relaterad till vad som ska
presteras.
Det tänkta innehållet i verksamhetsavtalen är dock inte tänkt att vara av sådan
karaktär att det skulle låta medlemskommunerna detaljstyra BKT. Att ge BKT
en så uttalad utförarroll har aldrig varit avsikten men det ansågs finnas ett behov
av att reglera uppdraget på något sätt. Idén har istället varit att via förbundet
söka och utnyttja samordningsmöjligheter, ett arbete som skulle bli kringskuret
av alltför specificerade ”beställningar” i verksamhetsavtalen.
Verksamhetsavtalen framstår dock som centrala i sammanhanget och har
konsumerat mycket energi från parterna. Formellt är tanken att de skall
undertecknas av behörig firmatecknare för respektive organisation, det vill säga
kommunchef och förbundschefen. En respondent betraktar uttryckligen verksamhetsavtalen som att likställa med ägardirektiv, det vill säga ett uttryck för
ägarnas uppdrag och ambition med verksamheten. För att söka bredare politisk
legitimitet är det också avsikten att respektive kommunfullmäktige ska fatta
beslut om verksamhetsavtalen.
Sedan BKT bildades kan konstateras att utformningen av verksamhetsavtalen
konsumerat mycket energi från parterna, men frågan är i vilken grad de varit
styrande för verksamheten. För 2003 fanns det på sommaren endast icke underskrivna preliminära utkast till verksamhetsavtal som sedan aldrig fullföljdes
formellt.
Förutom oklarheter kring de ekonomiska förutsättningarna var således även
uppdraget inte formellt klarlagt. Det tog tid att arbeta fram verksamhetsavtalen
så att de på ett acceptabelt sätt reglerade vad som avsågs. Först under 2004 fanns
det fullständiga och utarbetade förslag till verksamhetsavtal som det rådde
enighet om men vid vårt besök på sommaren 2004 var de fortfarande inte
formellt påskrivna avseende 2004. Så småningom rullade processen vidare och
vid vårt besök sommaren 2005 fanns det påskriva verksamhetsavtal som under
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våren hade sanktionerats genom beslut i respektive fullmäktige. Dock gjorde
fullmäktige i Ljusnarsberg en reservation där de förbehöll sig rätten att ändra
avtalets omfattning i ett senare skede.
Generellt sett kan konstateras att det är tveksamt om verksamhetsavtalen haft
den styrande inverkan som varit avsikten. Istället kan det sägas ha funnits en
informell samsyn i form av den tidigare omfattningen och inriktningen på
verksamheten före förbundets bildande. Först under det sista året har det funnits
fullständiga skrivningar men de har varit formellt färdigbehandlande så långt in
på året att de inte kan påstås ha påverkat någon planering inom BKT. Möjligen
kan processen omkring dem (behandling, förhandling, budgetering och så
vidare) haft en viss inverkan på hur resurser har fördelats.
4.3.3 Reflektioner om budget och verksamhetsavtal
Svårigheten att få verksamhetsavtal med en styrande effekt bekräftas också vid
våra intervjuer när den bild som förmedlas indikerar att både tolkning och
hantering av verksamhetsavtalen ställer till osäkerhet i åtminstone två
avseenden. Det första gäller detaljeringsgraden i avtalen. Initialt var avsikten att
hålla dem mycket korta och se det som en avsiktsförklaring från parterna. I
samband med att medlemskommunerna velat spara och reducera anslagen så har
emellertid detta skapat otydlighet. Intentionen var att ge BKT anslag
motsvarande 2003 års budget. Successivt har det senare överenskommits att
eventuella minskningar i ambitionsnivån kan ge den enskilda kommunen
möjlighet att reducera anslaget. Med kortfattade verksamhetsavtal har det varit
otydligt vad som ingått i uppdraget, vilken kvalitet kommunen kan avvara för att
kunna reducera anslagen samt vilka förändringar BKT kan göra för att minska
kostnader utan att medel återgår till kommunen. BKTs uppdrag att sköta
idrottsanläggningar har resulterat i mycket diskussioner kring detta tema.
Tre indikationer på denna problematik följer nedan.
”Nu har vi äntligen verksamhetsavtal men vi tolkar dem olika. Så det
är fortfarande samma diskussioner som förs…”
”Verksamhetsavtalen fungerar inte som de ser ut nu. De måste ändras
till nästa avtalsperiod.”
”Tjänstemän från BKT har ständigt kontakt med tjänstemän från
kommunerna avseende detaljer – ’är det verkligen rätt?’, frågar de
varandra.”
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En annan fråga av mer principiell natur avser vilken status dessa verksamhetsavtal har med avseende på direktionens formella befogenheter. Kan direktionen
besluta om något annat än vad som avtalats? Om avtalet kan anses vara
bindande, vilket mycket tyder på, så är nästa fråga vilken roll och uppgift som
då ligger på direktionen. I sammanhanget pekar flera intervjupersoner (både
politiker och tjänstemän) på en besvärlig balansgång. Å ena sidan finns BKT:s
behov av självstädighet och rådighet över sina resurser, å andra sidan finns
respektive medlemskommuns behov av att kunna styra och kontrollera ’sina’
angelägenheter.
”När det gäller verksamhetsavtalen får kommunen inte gå in och peka
eller peta för mycket utan det måste vara beslut som tas i BKT.”
”Det är ingen beställar-/utförarlösning. Justeringar ska bara ske på
marginalen, sen måste direktionen ta resten själv.”
Detta är den samstämmiga bild vi möter från politiker såväl som tjänstemän när
avtalen tas upp. Man har kommit överens om detta och anser att det är rimligt.
Samtidigt lever kommunerna under ekonomisk press och arbetar kontinuerligt
med att undersöka möjligheter till kostnadsreduktioner. Den praktiska tillämpningen av vad som tolkas vara ’detaljer’ och vad som är ’på marginalen’
förefaller däremot variera.
”Ramen ska vara fast uppåt. Men nedåt kan man ta bort saker och då
ska pengarna tillbaka till kommunen. Det går inte att komma ifrån.
BKT är en utförarorganisation nu när vi samlat all kompetens där.”
I våra intervjuer har vi ofta mött motsvarande uttalanden och ofta förs de fram i
ett sammanhang där den enskilda kommunens ekonomi diskuteras. Det uppfattas
som ’orimligt’ att BKT ska ha nominellt ograverade anslag när alla andra sparar.
Dessutom upplevs det som särskilt besvärligt när BKT i sin rationaliseringsiver
(som anses rimlig) gör förändringar i verksamheterna som bara kan tolkas som
försämringar i den enskilda kommunen. Man anser sig få betala dyrt för en
försämrad kvalitet. Är det ont om pengar anses det därför fullt rimligt att
försämringar i utbudet (initierade av BKT) ska resultera i att medel återbetalas
till kommunen som har stora behov på hemmaplan.
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Från tjänstemannahåll indikeras tydligt att BKT är en egen organisation men
med något oklar status. En BKT-tjänsteman upplever att medlemskommunerna
lägger ned orimligt mycket möda på detaljer i BKTs verksamhet:
”Kommunerna vill gärna peta i budgeten ’nästan ner på kontonivå’
men egentligen medges inte det utifrån verksamhetsavtalen.”
Men även här är bilden splittrad då det samtidigt anses självklart att en
”anpassning av nivån på servicen måste ske i samråd med respektive
kommun, för det är ju därifrån pengarna kommer.”
Omläggning och harmonisering av städinsatser är ett exempel på ett område som
erhållit mycket uppmärksamhet i detta avseende. Från BKT:s sida hävdas att
enda möjligheten att kunna rationalisera (och klara sig på de medel de har) är att
göra förändringar i verksamhet och utbud medan det från medlemskommunernas sida hävdas att försämringar i servicenivån ska resultera i minskat
anslag till BKT.
Sammanfattningsvis kan konstateras att tillämpningen av verksamhetsavtalen
inte bildar någon enhetlig och konsistent praxis att luta sig mot. Vilka medel
som ska finnas tillgängliga för vilket uppdrag är därmed ett resultat av en
förhandlingsprocess mellan parterna i varje enskilt fall.

4.4 Uppföljning
Styrning är också beroende av att det löpande sker uppföljning och utfallsanalys.
Vilken vikt som har lagts vid uppföljning och hur detta arbete har strukturerats
varierade tidigare mellan de olika medlemskommunerna. Den bild som växer
fram vid intervjuerna är att Lindesberg är den kommun som tidigare hade högst
ambitioner och mest formaliserade system för denna funktion. När det gäller de
övriga tre, så har ambitionerna varit mer varierande.
Då ingångsvärdena för 2003 aldrig har kunnat fastställas så upplevs 2003 som
ett förlorat år avseende verksamhetsuppföljning. Istället har kraften ägnats åt att
skapa system och rutiner för att ha en god uppföljning 2004. Med hjälp av en
detaljerad genomgång av anläggningar och aktiviteter har en gemensam
nomenklatur för hela BKT etablerats. Successivt har system för uppföljning och
möjligheter för relevant återföring kunnat skapas under 2004.
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Det är emellertid inte förrän under 2005 som man inom BKT lyckats skapa en
tydlig styrningskedja där planer och mål inför verksamhetsåret utgör
utgångspunkt för vad som mäts och följs upp löpande under året. Det interna
arbetet kring en systematisk uppföljning förefaller dock ha gett resultat. Under
våra intervjuer sommaren 2005 var det första året som inte bristande
utfallsinformation var något som alla i ledande ställning, politiker eller
tjänstemän, återkom till. Vid diskussioner om uppföljning och utfall var det inte
längre en fråga om att få utfallsinformation utan hur snabbt den kommer och i
vilken omfattning den är adekvat.
En dimension kring uppföljningen är naturligtvis att mäta effektivitet och
prestationer. Dock finns det en underliggande dimension i behovet av att synas
vara rättvis och vad som ofta kallas ”bypolitik”. En strategisk fråga på sikt är att
kunna visa medborgarna inom varje geografiskt område att BKT har presterat
just hos dem. En god och nyanserad uppföljning kan förhoppningsvis på ett
systematiskt sätt presentera glimtar av både prestationer och förbrukningar. Det
kan vara ett välkommet underlag för att motverka destruktiv bypolitik.
Vid våra intervjuer framstår det också som att ambitionerna kring nyckeltal och
uppföljning, av både finansiell och icke-finansiell information, generellt är något
högre inom taxefinansierade verksamheter kring anläggningar, kostnadsläge och
taxor. Inom de skattefinansierade verksamheterna har lokalvården varit tidigt ute
med att genomföra en omfattande utredning om bemanning och resursbehov.
Under 2005 har ett arbete avseende nyckeltal inom även till exempel gata och
park initierats.

4.5. Några sammanfattande reflektioner om styrningen av BKT
I framställningen ovan är det tydligt att roller och ansvar i styrningskedjan inte
klargjorts mellan politiskt beslutsfattande i respektive medlemskommun och i
förbundets direktion. Inte heller i relationen mellan tjänstemän i kommunen och
tjänstemän i BKT har det blivit klargjort. Inför svåra beslut som till exempel
neddragningar och besparingar är det då frågan om vem som kan påverka och
vem som ansvarar.
När det i bokslutet för 2003 uppstod ett underskott presenterade BKT en plan för
hur denna förlust skulle balanseras. I samband med kommunchefernas träffar
med förbundschefen betonades vikten av att ”få kläm på vilka alternativ som
står till buds” för att ta igen förlusten i det kommande arbetet. Inför detta arbete
utgicks det ifrån att det var självklart att respektive kommunledning hade
inflytande i denna typ av beslut.
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”Formellt är det direktionen som ska följa upp ekonomin – men vi
[kommunerna] har ett stort intresse i detta utifrån någon sorts ägarperspektiv inom den tekniska försörjningen.”
Dessutom påpekades av samma person att det ”vore smakfullt” om åtgärderna
drabbar kommunerna lika.
Liknande uppfattningar fanns vid vårt besök sommaren 2005, vilket indikerar att
situationen fortfarande är otydlig. Hur rågången mellan direktionens uppdrag
och ansvar förhåller sig till styrningen från medlemskommunerna är således inte
klargjort i praxis ännu.
Ett faktum som ytterligare belyser denna problematik är hur olika direktionsledamöter förhåller sig till hur beslut ”förankras och bereds” på hemmaplan.
Några ledamöter säger sig ha fullmäktige som part, det vill säga det är där man
ska informera och rapportera. En annan uppfattning betonar arbetet i partigruppen och olika fora kring denna. Ett tredje typsvar lyfter fram kommunstyrelsen och vikten av att frågor bereds där innan de kommer till BKT.
Beroende på hur individen uppfattar sitt mandat så kommer den demokratiska
processen och styrförutsättningarna kring BKT att se olika ut då individen söker
vägledning och mandat på olika ställen.
Den bild som hittills framskymtat är att direktionen varit beroende av ledningen
i respektive hemkommun, eftersom tydliga verksamhetsavtal saknats. Därmed
har direktionens befogenheter varit oklara och den har inte haft möjlighet att ta
de initiativ som några ledamöter efterlyser. Samtidigt har det inte funnits någon
tydlig förväntning/uppfattning om direktionens skyldigheter varför de inte heller
varit utsatta för några tydliga krav från omgivningen på prestationer eller
åtgärder. Under våra intervjuer finns det inte heller några tydliga indikationer på
att det tagits politiska initiativ, varken från ägarkommunerna eller från
direktionen, för att explicit tydliggöra gränsdragningen mellan kommun och
kommunalförbud. Det sammantagna intrycket är att direktionen inte fungerat
som någon central drivkraft för utveckling inom BKT.
Beroende på vad direktionsledamoten söker förankring och vägledning om
kommer olika svar att erhållas. Därmed blir det en grannlaga uppgift för
tjänstemannaledningen inom BKT att motsvara förväntningar om följsamhet
mot styrsignaler från såväl respektive kommunledning (både politiker och
tjänstemän) som den egna direktionen – samtidigt.
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5. Sammantaget: fungerar konstruktionen kring BKT?

5.1 BKTs uppdrag
I kapitel fyra presenteras en bild av att det har varit oklara styrförutsättningar för
BKT:s verksamhet. Om man summerar situationen avseende ägarnas syn på
BKT (respektive kommunledning) i förhållande till synen på direktionens roll
inom BKT erhålls följande sammanfattande reflektioner (figur 3) avseende
förbundets roll inom den tekniska försörjningen:

Ägarnas syn på förbundet
Roll för direktionen

Huvudmannasyn

Utförarsyn

Strategiroll

Huvudmannaroll
Strategi och ledning
(1)

Oklar roll
’Maktkonkurrens’ –
både kommun & direktion
vill besluta (4)

Produktionsstyrning

Oklar roll
Ingen har ansvar för
strategi och ledning
(2)

Entreprenörsroll
Utförare
(3)

Figur 3. Konsekvenser av skilda uppfattningar kring BKT.

I två av rutorna uppstår situationer som är oproblematiska (1) och (3). I ett
scenario (1), där ägarna betraktar BKT utifrån en huvudmannasyn samtidigt som
direktionen uppfattar sin roll som primärt strategisk, kommer direktionens arbete
i huvudsak att avse huvudmannaskap och strategiska policybeslut om
verksamhetens inriktning och karaktär. Verksamhetsidén blir inriktad på
verksamhetsutveckling och direktionens uppgift blir att utgöra bollplank och
strategisk kravställare på försörjningen som helhet. BKT blir därmed centrum
för strategiska överväganden och förbundets viktigaste uppgift blir att styra och
leda aktiviteterna kring försörjningen av teknisk infrastruktur. Förbundet kan ha
en mängd produktionsresurser i egen regi men väljer sannolikt externa
produktionsresurser för en mängd olika aktiviteter då produktionsstyrning inte är
något man vill vara uttalat bra på.
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Utifrån en ägarsyn om BKT som utförare och med en direktion som uppfattar
sitt uppdrag som avseende produktionsstyrning (3) erhåller BKT en klassisk roll
som entreprenör. Uppgiften är att vara utförare och svara för den produktion
man ombeds utföra inom de ramar som finns tillgängliga. Var huvudmannaskapet är placerat (det vill säga vem BKT har som motpart) är inte centralt. Med
ett gemensamt kommunalförbund som utförare är det troligt att respektive
enskild kommun vill svara för detta själv utifrån sina egna förutsättningar.
För de övriga två rutorna framstår situationen som mer komplicerad då det
innebär att BKT får en oklar roll inom den tekniska försörjningen. Om ägarna
intar en huvudmannasyn men direktionen avgränsar sitt uppdrag till att i
huvudsak ansvara för produktionen (2) kommer det att uppstå problem. Därmed
finns det ingen aktör som tar det aktiva huvudmannaansvaret för den långsiktiga
inriktningen. Kommunen förväntar sig att BKT tar strategiskt ansvar för
helheten men BKT själv koncentrerar sig på produktion och produktionsstyrning.
Utifrån framställningen i kapitel fyra anser vi emellertid att situationen i BKT
kännetecknas av att ägarna i huvudsak betraktar BKT utifrån en utförarsyn,
medan såväl direktionen som den övriga organisatoriska strukturen tilldelar
direktionen en strategiroll (4). Denna situation kännetecknas av konkurrens där
flera aktörer gör anspråk på att ha inflytande och fatta vissa typer av beslut.
BKT:s direktion anser sig ansvara för ekonomi och helhet och vill därför göra
prioriteringar i verksamheterna avseende kvalitet och resurser. Som ägare anser
sig kommunledningarna dock ha självklar rätt till veto och att ge synpunkter på
dessa beslut och man förväntar sig att de efterföljs. Denna konkurrenssituation
försvårar för förbundets exekutiva ledning som därmed inte vet vart man ska
vända sig för att söka acceptans för beslut och prioriteringar i verksamheten.
Därmed blir det också oklart vem som ytterst är beredd att ta det strategiska
helhetsansvaret för verksamhetens innehåll och inriktning. Samtidigt blir det
också otydligt vem som ansvarar för utförarrollen och att produktionen
organiseras och utförs på bästa sätt.
Genom att de ledande aktörerna på detta sätt är otydliga kring BKTs roll så blir
också organisationens uppdrag otydligt. När har BKT lyckats? Om man värderar
resultatet utifrån en huvudmannasyn torde centrala kriterier vara att invånarna är
nöjda och anser att de får en bra och ändamålsenlig service via infrastrukturen.
Värderar man istället utfallet utifrån rollen som utförande entreprenör framstår
istället faktorer som levererade mängder och ett stabilt ekonomiskt resultat vara
centrala. Eftersom det inte är tydligt vad BKT förväntas åstadkomma är det
därmed också svårt att avgöra om de varit framgångsrika och lyckats.
Sammantaget kan dock konstateras att BKT gjort framsteg i båda avseendena
men inte fullt ut. Produktionsekonomin har förbättrats samtidigt som det
genomförts omfattande insatser och förbättringar kring den strategiska
styrningen av verksamheterna, framför allt inom va och avfall. Ett uppdrag utan
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tydlig precision har därmed resulterat i effekter i lite olika dimensioner utan
tydligt fokus.

5.2 Förutsättningar för styrning
Oklarheten kring BKTs roll har inneburit ett otydligt uppdrag. Vi har kunnat
notera att detta skapat utrymme för formell och informell styrning. Formellt är
det klart att det är förbundets direktion som ska styra och prioritera i
verksamheten. När andra aktörer som t ex kommunalråd eller kommunchefer
engagerar sig i processen, och får gehör på olika sätt, uppstår det otydligheter
om vad som gäller och vem som har initiativet. Ett resultat är att själva
beslutsprocessen i sig blir komplicerad som t ex avseende städnivåerna eller
fritidsanläggningarna. En annan konsekvens är att det skapar generell osäkerhet
i organisationen och bland personalen. Vem är det som ska svara för den
strategiska utvecklingen? Ska vi fortsätta med egen regi inom mitt område?
Vem kan jag fråga?
En grundläggande utgångspunkt i teori om ekonomistyrning uppmuntrar till att
tänka i termer av styrkedja. Ansvar och befogenheter har fördelats mellan olika
aktörer, där dessa bildar en slags kedja. Aktörerna är beroende av varandra.
Tesen är att styrningen fungerar effektivast om den formella styrkedjan (som det
är tänkt på pappret) också återspeglas i praktisk handling. Naturligtvis finns det
alltid en informell dimension, t ex att man pratar med varandra i förväg inför ett
möte eller gör upp i form av olika typer av koalitioner osv. Så länge dessa
informella aktiviteter stödjer och stämmer överens med den formella strukturen
och styrkedjan upplevs det ofta som oproblematiskt. Problemet uppstår när det
upplevs som att det finns en formell struktur och styrkedja och en annan
informell struktur för beslutsfattande som inte stödjer och speglar varandra. I en
sådan situation uppstår det komplikationer i relationerna i styrkedjan, vilket
vanligen försvårar för både den politiska och den verkställande ledningen.
Inom ramen för BKT uppstår denna tvetydighet när det finns flera beslutande
politiska församlingar som leder olika organisatoriska strukturer (hierarkier). I
situationer där den verkställande ledningen inhämtar samtycke från ’sin’
politiska ledning är styrkedjan formellt intakt och det kan inte förväntas uppstå
några tvetydigheter. Kommunalråd och motsvarande ger instruktioner till
kommunchefen och förbundsdirektionen ger anvisningar till förbundschefen. I
dessa typsituationer stämmer den formella strukturen överens med den praxis
som finns.
Därmed finns det t ex inte några formella förutsättningar för styrning i relationen
mellan kommunchef och förbundsdirektion. Direktionen är självständig och
behöver inte beakta kommunens tjänstemän. Samtidigt har direktionen inga
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möjligheter att ställa krav på t ex kommunchefen vars uppdragsgivare är den
enskilda kommunens politiska ledning.
Inom BKT identifierade vi ovan en ’maktkonkurrens’ där både direktion och
kommunledning ansåg sig som självklara beslutsfattare. Problemen uppstår dock
när kommunens centrala politiska ledning ger styranvisningar till tjänstemän
inom BKT. Detta kan ske antingen genom ’direkt politisk påverkan’ t ex i form
av explicita uppmaningar eller uttalanden i media. Formellt finns dock ingen
formell styrkoppling mellan t ex kommunalråd och förbundets exekutiva ledning
utan detta förväntas ske via direktionen. Ett annat alternativ är att ge direktiv
genom kommunens förvaltningsorganisation (t ex genom kommunchefen).
Dessa båda fungerar som chefer i var sin parallell organisation som inte är
relaterade till varandra styrningsmässigt (en förvaltningschef kan t ex inte ge
direktiv inom en annan förvaltning än den egna).
BKTs verkställande ledning kan formellt sett inte kan söka vägledning hos
kommunernas politiska ledningar utan är hänvisad till förbundsdirektionen som
enda uppdragsgivare för sina aktiviteter. Om kommunledningen önskar styra
förbundets verkställande ledning kan det därmed endast vara frågan om
informell påverkan och styrning som möjligen kan baseras på att de formella
systemen (direktionen) kan sanktionera beslut. Detta kräver dock att det finns en
samsyn mellan politisk ledning och direktion så att anvisningarna för ledningen
ändå blir klara och tydliga. Om det inte finns en samsyn mellan
kommunpolitiker och direktionspolitiker är förbundsledningen skyldig att följa
direktionens anvisningar.
Problem uppstår på allvar när det finns olika uppfattningar hos
kommunledningar och förbundsdirektion och att det upplevs som att den informella styrningen, från t ex kommunledningarna, väger tyngre än den formella
från förbundsdirektionen. Detta skapar osäkerhet i alla led i styrkedjan och
därmed inom hela organisationen.
Det kritiska är inte den fråga som ledde till en meningsskiljaktighet. Huruvida
direktionen lyckades reducera ambitionerna inom t ex fritidsverksamheten eller
om kommunens politiker lyckades förhindra att så skedde är inte avgörande på
längre sikt. Problemet är det symbolvärde som en sådan incident har. Genom att
den beslutsfattande församlingen inte kunde verkställa sitt beslut indikerade
detta att den formella styrkedjan inte fungerade utan att det finns andra
(informella) forum som avgör utvecklingen. Därmed öppnar man upp för att det
framöver alltid i organisationen kan uppstå en osäkerhet runt beslut från den
formellt beslutande församlingen (direktionen). Det blir tydligt för aktörerna att
man måste värdera information om direktionsbeslut i förhållande till vad som
sker på andra arenor. Risken finns därmed att organisationen i BKT inte längre
upplever att de kan ’lita’ på att direktionens beslut gäller vilket, riskerar att
undergräva beslutskraften ytterligare.
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I våra intervjuer har vi under hela projekttiden mötts av en skepsis mot att
direktionen ska kunna klara uppgiften att tydligt visa vägen. Det har varit
mängder av praktiska saker att klara ut i verksamheterna och initialt har all kraft
riktats mot att få det praktiska att fungera. Efterhand har det upplevts som allt
mer allvarligt att det förefaller finnas oklarheter om vad som gäller avseende den
strategiska inriktningen och vem som har initiativet för att hantera denna. Inom
BKTs organisation har det uttryckts stor frustration angående ledningen av
förbundet då det upplevs som att det inte finns besked att få, varken i stora eller
små saker.
Vi upplever dock att det finns en generellt positiv attityd till att samverka och till
att agera inom ramen för BKT, men att förutsättningarna för verksamheten är
besvärande. En tjänsteman inom BKT uttryckte det lakoniskt:
”BKT är helt rätt, vi måste bara orka fortsätta.”
Vad är det då som är besvärligt och vad är det som upplevs vara bra? I generella
termer kan alla vi pratat med ge indikationer av varierande precision på att det
skett en kompetensförstärkning i BKT totalt sett sedan bildandet. Vi har inte fått
några indikationer på motsatsen, dvs att det skett försvagningar eller
försämringar. Visst finns enskilda exempel på att saker förändras och att de inte
enbart upplevts som positiva. Dessa tillskrivs dock i huvudsak att det fanns olika
startlägen för de parter som gick in i BKT. När olika nivåer ska hitta en ny
gemensam syn så måste det ske utjämningar av olika slag och dessa kan, sett
som enskilda händelser, betraktas som försämringar. Den totala bilden är dock
tydlig: det går åt rätt håll. Huruvida man idag realiserar den potential som
uppfattas finnas inom idBKT råder det delade meningar om i organisationen.
Några menar att det inte var rimligt att komma ’längre’ än så här medan andra
bestämt hävdar att man hittills bara skrapat på ytan av vad som skulle kunna
åstadkommas om det fanns en tydligare strategisk ledning som pekade ut en
samlad väg för alla de resurser som idag samlats i BKT. Först då kan man få
nytta av all den kraft som finns där någonstans. Från vår åskådarplats som
forskare landar vi i en plats någonstans mittemellan dessa båda ytterligheter. Det
har realiserats en mängd potentialer inom BKTs verksamheter men mer kunde
naturligtvis ha gjorts. Svåra initiala förutsättningar i form av oklarheter kring
ekonomi och diverse gränsdragningar komplicerar bilden och att idag sia om hur
det vore om dessa inte funnits låter sig inte göras. Vi får nöja oss med att
konstatera att vi sett förbättringar som vi inte tror vore möjliga inom den
enskilda kommunens ram, t ex vad gäller kompetens kring huvudmannaskap för
avfall och va. Dock bygger dessa fördelar på att stora insatser gjorts för att få
BKT att fungera styrningsmässigt. Detta har tagit stor kraft från individer och
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medlemskommuner och alla är inte nöjda. Om uppoffringen är rimlig kan bara
var och en bedöma själv.

5.3 Ett kommunalförbund är bra när …
Finns det då några generella lärdomar om kommunalförbund att göra utifrån den
resa som BKT har gjort sedan de startade 2002? Vår forskarbild är att det beror
allt på vad man är intresserad av att veta.
Vår bild är att svårigheter kring strategi och styrning som beskrivs ovan inte
primärt är relaterade till formen kommunalförbund utan snarare handlar om
aktörernas syn på samarbetet och vad som ska känneteckna samarbetet och de
gemensamma aktiviteterna. Vill vi skapa en gemensam huvudmannaorganisation eller är det primärt utförandet vi ska organisera gemensamt? Att
reda ut detaljerna i svaret på denna fråga är lika krävande oavsett vilken form
som väljs för samarbetet. Konsekvenserna av att inte ha detta svar klart när man
startar kommer emellertid att bli olika. Sannolikt ökar den politiska spänningen i
kommunalförbundet genom att direktionen (eller fullmäktige om den formen
väljs) formellt har samma juridiska status som respektive fullmäktige. I t ex ett
bolag är det mer tydligt och uppenbart (och vi har mer erfarenhet här i landet)
hur rollerna ska fördelas mellan respektive kommun och den gemensamma
organisationen.
Om vi ser tillbaka till diskussionen som förts ovan så kan konstateras att de
frågor som aktualiserat gränsdragningsproblematiken och genererat konflikter i
huvudsak hänför sig till de skattefinansierade verksamheterna. I de
avgiftsfinansierade verksamheterna är mängden tillgängliga medel tydligt
definierad och inte tillgänglig för annan verksamhet. Frågor inom va och avfall
är strikt reglerade utifrån speciallagstiftning som kräver allt mer av
organisationen samtidigt som dessa verksamheter inte har samma politiska
laddning. Kort sagt har det i huvudsak gått bra att samordna (samverka om)
utförande och hantering av dessa huvudmannaskap trots att respektive kommun
behållit det formella ansvaret. Det har varit fullt möjligt att realisera fördelar av
att integrera utan att möta motkrafter.
I de skattefinansierade verksamheterna är bilden en annan då det finns flera
olika exempel på att det uppstår besvärliga gränsdragningar och svårigheter.
Varje kommun ska varje år allokera medel till dessa verksamheter och när det är
ont om medel vill varje aktör så klart se över ’sin’ portfölj av förbrukningar och
åtaganden. Inom framför allt lokalvård och fritid har detta genererat konflikter
mellan kommunerna och BKT. BKT utgår ifrån att de är ansvarig huvudman
och vill göra förändringar utifrån helheten ’verksamheten’ (t ex lokalvård),
medan respektive kommun vill göra bedömningar utifrån helheten ’kommunen’.
Därmed aktualiseras gränsdragningsproblematiken vid varje förändring eftersom
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följfrågan är om denna ska resultera i minskad budgetram eller inte för BKT.
Kort sagt; varje sådan incident skapar beteenden så mycket tydligt likar de
processer som pågår i en beställar/utförarmodell där köparen vill ha initiativet
och vill att utföraren ska prissätta.
Alla pengar från va-abonnenterna i en kommun vet att deras pengar används till
va inom ’sitt’ kollektiv. Därmed uppstår det aldrig någon tvetydighet. Vi får
betala vad det kostar och vi får vad vi betalar för. Detta är en mycket central
säkerhet som inte finns för de skattefinansierade verksamheterna. Där
konkurrerar varje skattekrona från ’min’ kommun med alla andra verksamheter
inom ’min’ kommun samtidigt som det inte är uppenbart att de, inom BKTs
ram, enbart kommer ’min’ kommun tillgodo. Därmed krävs det mycket mer av
systemet (beslut och överenskommelser) för att förutse och reglera alla de olika
alternativa scenarion som kan uppkomma. Det blir svårt att hitta principiella
överenskommelser som täcker alla behov utan ’varje fall’ måste hanteras
separat. Risken är då uppenbar att det efter ett tag fortfarande inte finns någon
fungerande praxis utan enbart en lång rad av kompromisser som inte skapar
något enhetligt mönster.
En tjänsteman uttryckte sig på följande vis angående styrningen av förbundets
resurser:
”De skattefinansierade verksamheterna är fruktansvärt komplicerade.
Vem lägger ned och prioriterar? Vem lägger ned t ex en ishall? Ja,
jag vet inte [vart jag ska vända mig].”
På något sätt summerar det dilemmat för den verkställande ledningen som inte
vet var man kan söka vägledning och acceptans för avvägningar, vardagliga
såväl som strategiska, i verksamheten.
Sammanfattningsvis är det därmed mindre komplicerat att använda
kommunalförbundet för att samverka inom de avgiftsfinansierade områdena då
det där är klart vilka medel som ska tillhöra vilket kollektiv. Motsvarande försök
inom skattefinansierade verksamheter riskerar att resultera i att det blir en
struktur av kommunala beställare och en gemensam utförare i kommunalförbundsform. Detta har säkert alla möjligheter att också bli en fungerande
lösning om avsikten bakom införandet är att skapa en dynamik med köpare och
säljare och detta tydligt uttalas inledningsvis. Annars är risken att man inte vet
vad som skulle åstadkommas eller hur, och då finns risk att alla blir missnöjda.
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5.4. Lärandets milstolpar längs BKT:s väg mot samverkan
Det finns ”förväntningsglapp” inom BKT idag. Politiker har olika uppfattning
om hur BKT ska fungera och tjänstemännen har enligt uppgift ännu mer
varierande åsikter om detta. Vårt omdöme om BKT så här långt är att man inte
är framme ännu, framme vid en organisatorisk lösning som är förutsägbar och
långsiktigt hållbar. Man står snarare idag vid ett vägskäl där ena vägen leder mot
ett delegerat ansvar till ett självständigt kommunalförbund som har en hel region
som sitt ansvar. Den andra vägen leder tillbaka, tillbaka till den egna delen av
världen där man vet vad som är mitt och vad som är ditt.
Sedan arbetet med kommunalförbundsidén startade år 2000 har BKT haft en
hård vandring för att komma till dagens vägskäl. Vi tror att det kan vara värt för
andra som överväger samverkan att betrakta och begrunda hur resan sett ut,
möjligen kan vägen mot samverkan för efterföljare då bli lättare. Bergslagens
Kommunalteknik har passerat följande milstolpar och tagit olika mycket notis
om dom:
• Den starka politisk viljan. Politisk målmedvetenhet kring samverkan
öppnar dörrar och skapar kraft i förändringsprocesser. KNÖL-gruppen
hade avgörande betydelse för att BKT kunde bildas så snabbt som det
gjorde och det ansågs av många väldigt modigt att ta beslutet att bilda
kommunalförbundet.
• Den tydliga samverkansrollen. Innan man kan avgöra om samverkansansträngningarna bär frukt måste själva uppdraget vara identifierat och
överenskommet. I princip måste det fattas beslut – tydliga beslut – om
samverkan gäller utförande eller huvudmannaskap.
• De tydliga befogenheterna. En tydlig gräns mellan BKT och medlemskommunerna behövs. Det gäller att vara överens om vem som bestämmer
vad, i nöd och lust, och att alla berörda är införstådda med vad man
lämnar ifrån sig och vad man får.
• Det tydliga ansvaret. Det måste klargöras vem som bär ansvaret för olika
beslut, i synnerhet beslut som gäller kommungränsöverskridande omfördelning av skattemedel. Häri ligger det verkliga politiska modet. Att som
kommunalråd delegera ett politiskt ansvar för väljarnas skatter är förenat
med ett politiskt risktagande och är, i relationen till väljarna, en
pedagogisk utmaning.
• De enkla principerna för finansiering. Det är av stor vikt att samverkan
bygger på enkla och tydliga principer för hur verksamheten finansieras.
Taxefrågor måste vara klarlagda och skatteinkomsterna bör vara minst
lika förutsägbara för samverkansorganet som för de enskilda
kommunerna.
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• Den politiska uthålligheten. När samverkan fungerar kan ägarna ta ett steg
tillbaka. När den inte fungerar bör de ta ett steg framåt istället. I BKT har
politikerna stått i bakgrunden, trots att oklarheter om direktionens ansvar
och befogenheter har näst intill lamslagit utvecklingen av BKT till ett väl
fungerande kommunalförbund.

Slutord
När berättelsen om BKT börjar kan diskuteras. Var det när Nora började dryfta
en entreprenadlösning för sina tekniska verksamheter i mitten av 1990-talet?
Nej, säger kanske någon, det var när KNÖL-gruppen gav sina tekniska chefer
det första utredningsuppdraget. Frågan har inget tydligt svar, tanken grodde
uppenbarligen länge och svaret saknar uppriktigt sagt betydelse. Den intressanta
frågan är den omvända: när slutar berättelsen om BKT?
Den första gången vi besökte BKT och Nora var i slutet av 2002. In genom
kontorsdörren kom den nytillträdde förbundschefen, faktiskt som ett yrväder,
tog av sig kepsen och hälsade oss välkomna. Det var startskottet på en mycket
engagerande studie, en för oss mycket ovanlig och intressant studie. Vid tre
tillfällen, 2003, 2004 och 2005 – alltid strax innan midsommar – har vi besökt
kansliet i Nora och de fyra medlemskommunerna. Vi vill här passa på att
uttrycka vår tacksamhet till alla Er som gett oss av Er tid. Vi har känt oss väl
mottagna och det har varit med lätt hjärta vi åkt till Bergslagen varje år.
Allting har en ände, vår datainsamling också. Det sista vi fick med oss från
besöket 2005 var ett beslut fattat vid juni månads direktionsmöte. Som åhörare
noterade vi hur direktionen beslutade att ishallen i Fellingsbro, Lindesbergs
kommun, inte skulle öppnas i augusti samma år. Ögonblicket var
karaktärsdanande: för första gången tog direktionen ett riktigt tufft beslut och
våra farhågor om direktionens ovilja att agera kraftfullt kom på skam. Beslutet
innebar i praktiken en omfördelning av skattemedel mellan kommunerna. Endast
någon dag senare fick vi veta genom Bergslagsposten att kommunalrådet i
Lindesberg motsatte sig beslutet och förväntade sig en omprioritering inom BKT
för att kunna öppna ishallen. Så har också skett.
Under hösten fylldes historien om BKT med ytterligare en dramatisk scen. Efter
en lång tids besvärliga styrningsproblem, dokumenterade i denna rapport, valde
förbundschefen att stiga av sitt uppdrag och arbetar i skrivande stund sig igenom
sin uppsägningstid.
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Förslag till fortsatt arbete med
Utredning Samhällsbyggnad Bergslagen 2025
Kommundirektörerna/cheferna fick vid det gemensamma kommunstyrelsesammanträdet i
Hällefors/Grythyttan ”KNÖL-KS” 25 maj 2019 i uppdraget att utreda och komma med förslag på en
gemensam målbild för Sammabyggnad Bergslagen 2025.
Dessa rapporter och dokument är framtagna
Resultat av ”förstudie Samverkansperspektivet”

2019-11-06

Rapport ”Risk och konsekvensbeskrivning”

2020-03-11

Förslag till ny förbundsordning, ny finansieringsmodell

2021-03-08

Yttrande från kommunstyrelserna och kommentarer från direktionen
Respektive kommunstyrelse har i yttrande beskrivit sina synpunkter på nytt förslag till ny
förbundsordning och ny finansieringsmodell för samhällsbyggnadsförbundet och förändringar i
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Kommande ställningstagande
Nästa steg i utredningsarbetet är för respektive kommunstyrelse att yttra sig i vilka verksamheter
som man har behov/intresse av att samarbeta inom och vilka verksamheter man har för avsikt eller
intresse av att bedriva på annat sätt än inom samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.
För att kunna planera för nästa steg och utreda eventuella förändringar avseende associationsform
och samarbetsformer måste respektive kommunstyrelse beslutat om vad man vill ska ingå i
gemensamma organisationerna Samhällsbyggnad Bergslagen.

Varje kommunstyrelse får gradera med 1 eller 2
1= Kommer att vilja att verksamheten skall ingå i samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.
2= Kommer att vilja att verksamheten inte skall ingå samverkan Samhällsbyggnad Bergslagen.

På uppdrag av respektive kommun, framtaget 19 augusti 2021

Isabell Landström

Berit Westergren

Hans Åhnberg

Henrik Arenvang

Kommundirektör

Kommunchef

Kommunchef

Kommundirektör

Nora kommun

Ljusnarsbergs kommun

Hällefors kommun Lindesbergs kommun
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Beslut om viljeinriktning från respektive kommunstyrelse.
1.

2.

kommentar

Samhällsbyggnadsförbundet
Lokal- och miljöservice
Idrott
Park
Servicecenter
Skog och naturvård
Väghållning, trafik
Praktikverksamhet
Gata
Vatten och Avlopp
Avfall och Återvinning
Kommunalförbund(basorganisation)
Administration, ledning, ekonomi, HR,
IT, upphandling

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
- uppdrag är att arbeta för en god bebyggd
miljö.
Enheten arbetar med arkitektur och
gestaltning, bygglov, tillsyn och
samhällsplanering.
Enheten hanterar även kartor, adresser,
mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag.
Miljökontoret
- uppdrag är att motverka risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön samt bidra till att
Sveriges miljömål uppnås.
Miljökontoret handlägger tillstånd och har
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
livsmedel och alkohol.
Staben
Inom staben finns olika stödfunktioner till
förvaltningen och nämnden samlade,
exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi.
Staben har även hand om kommunernas
geografiska informationssystem (GIS) samt
energirådgivning.

1.

2.

kommentar
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Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Anta Samhällsbyggnadsförbundets yttrande om att det till år 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen,
därefter kan kommunen meddela Länsstyrelsen i Örebro län om
kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Uskavigårdens gårdsförening och Grintorps Stugoch vägförening och överlämna den till Länsstyrelsen i Örebro Län.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro har 11 maj 2021 efterfrågat Lindesbergs kommuns
planer på utbyggnad av kommunala vattentjänster enligt § 6 i Lagen om
allmänna vattentjänster, gällande Uskavigården gårdsförening samt Grintorps
Stug- och vägföreningen.
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för
Lindesbergs kommun. Förbundets uppfattning är att Lindesbergs kommun
har för avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan.
I det arbetet bör en utbyggnadsplan för kommunalt VA prioriteras.
Området runt Siggeboda kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs
utredas enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan
meddela sitt ansvar för VA situationen i Uskavigården och Grindtorp. Det är
olämpligt att föregå en VA plan och utbyggnadsplan då det kan finnas andra
områden som har ett större behov och som då bör prioriteras.
Samhällsbygggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen, därefter kan
kommunen meddela Länsstyrelsen i Örebro län om kommunen anser sig ha
ansvar för att tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Uskavigårdens
gårdsförening och Grintorps Stug- och vägförening
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Länstyrelsen i Örebro Län
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Christine Andersson

Lindesbergs kommun

Yttrande till Lindesbergs kommun gällande utbyggnad av
vattentjänster i SIggeboda
Länsstyrelsen i Örebro har 11 maj 2021 efterfrågat Lindesbergs kommuns planer på
utbyggnad av kommunala vattentjänster enligt § 6 i Lagen om allmänna
vattentjänster, gällande Uskavigården gårdsförening samt Grintorps Stug- och
vägföreningen.
Med anledning av att VA anläggningar i Mårdshyttan och Öskevik under 2016
förelades att åtgärdas påbörjade Samhällsbyggnadsförbundet en utredning om en
överföringsledning för avlopp mellan Mårdshyttan och Nora stad i Lindesberg och
Nora kommun. Utredningen omfattade de områden runt Usken och Fåsjön som
ansågs skulle kunna falla under § 6 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
utifrån kriteriet om samlad bebyggelse, ingen hänsyn togs till skyddet för
människors hälsa och miljö. Utredningen visade på en möjlig anslutning av ca 12 st.
områden, se bilaga 1 och 2. Under 2019 och 2021 så installerades nya
reningsanläggningar lokalt i Mårdshyttan och Öskevik, därmed bordlades de planer
som redovisas ovan.
Ovanstående utredning bedöms inte uppfylla kraven i §6 i lagen om allmänna
vattentjänster så som Länsstyrelsen i Örebro efterfrågar, eftersom en bedömning
endast har gjorts utifrån samlad bebyggelse.
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för
Lindesbergs kommun. Förbundets uppfattning är att Lindesbergs kommun har för
avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I det arbetet
bör en utbyggnadsplan för kommunalt VA prioriteras.
Området runt Siggeboda kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs
utredas enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan
meddela sitt ansvar för VA situationen i Uskavigården och Grindtorp. Det är
olämpligt att föregå en VA plan och utbyggnadsplan då det kan finnas andra
områden som har ett större behov och som då bör prioriteras.
Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA
beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela Länsstyrelsen i Örebro om

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se
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222000-1487
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kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avloppstjänster till
Uskavigårdens gårdsförening och Grintorps Stug- och vägförening.
Bilagor
Bilaga 1-Tjänsteskrivelse Förslag om genomförande av projekt överföringsledning Nora
– Mårdshyttan SBB2018-812
Bilaga 2-Tjänsteskrivelse Framtida möjligheter för vatten och avlopp runt Usken och
Fåsjön SBB2018-812.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Christine Andersson
VA-Ingenjör
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Framtida möjligheter för vatten och avlopp
runt Usken och Fåsjön
Nuvarande situation
Runt sjöarna Usken och Fåsjön finns ett flertal småsamhällen som kan bedömas som
sammanhållen bebyggelse enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Bedömningen
är gjord av Samhällsbyggnadsförbundet. Gränsen för sammahållen bebyggelse går vid 20
– 30 fastigheter som ligger intill varandra. Även miljö- och hälsoaspekter spelar roll. Vid
tvist är det först och främst Länsstyrelsen som avgör ifall ett verksamhetsområde
behöver upprättas eller inte.
De områden som är aktuella är:
 Usken: Uskavi, Grindtorp, Öskevik, Hejdbacken, Salaboda och Mårdshyttan.
 Fåsjön: Åkerby, Garvartorp, Lerslätten, Bovik och Gråboda.
Alla områden ligger med stor marginal över antal fastigheter som gäller för sammahållen
bebyggelse.
Nuvarande VA-lösningar:
Kommunalt VA: Mårdshyttan och Öskevik
VA-föreningar: Åkerby, Bovik och Uskavi
Enskilda lösningar: Grindtorp, Hejdbacken, Salaboda, Garvartorp, Lerslätten och
Gråboda.
Risken är väldigt stor att det kommer att krävas kommunala lösningar för åtminstone
avlopp på de samhällen som idag har enskilda lösningar. Tidsmässigt kommer det i så fall
lösas inom 10 – 15 år.
Framtida möjligheter
Det finns två möjliga lösningar för området. Båda har sina för och nackdelar.
 Varje samhälle får ett minireningsverk. Det betyder ca 11 småanläggningar som
underhålls av kommunen
 En överföringsledning läggs från Nora genom sjöarna till Mårdshyttan och
samlar avlopp från varje samhälle samt förser alla med kommunalt vatten.
På varje ställe behövs det byggas ett ledningsnät som förbinder varje fastighet med
antingen ett minireningsverk eller med överföringsledningen.

§147/21 Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda

För och nackdelar för varje lösning
Minireningsverk
FÖRDEL
Mindre investeringsbehov

NACKDEL
Högre driftskostnader
Högre återinvesteringsbehov
Kortare livslängd

Billigare anslutningskostnad för
fastighetsägare

Enbart intäkt för avlopp
Inget kommunalt dricksvatten

Om minireningsverk blir det valda alternativ behöver det göras en tidsplan där varje
samhälle tas med i utbyggnadsplanen för VA. Detta för att undvika tvister och
förelägganden där ett flertal samhällen behöver åtgärdas samtidigt.
Överföringsledning
FÖRDEL
Vatten och avlopp för drygt 400 fastigheter
Lägre driftskostnad
Längre livslängd
Lägre kapitalkostnad
Högre intäkt (Vatten och avlopp)

NACKDEL
Högre investeringskostnad

Högre anslutningsavgift

2

§147/21 Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda

Ekonomi
Skillnaderna i investeringen för varje samhälle kan sammanfattas på följande sätt:
Antingen får varje samhälle ett minireningsverk eller så får varje samhälle bekosta sin
del av sjöledningen till Nora.
Uttryckt i siffror ser det ut så här:
Investeringskostnader Ledningsalternativ
CA år
etapp
2019
1
Nora - Öskevik
2019
2
Öskevik - Mårdshyttan
2020
3
Born
2021
4
Hejdbacken
2022
5
Salaboda
2023
6
Grindtorp
2024
7
Åkerby
2025
8
Garvartorp
2026
9
Gråboda
2027
10
Lerslätten
2028
11
Bovik
TOT
TOT
92300
Intäkt
52000
anslutning
Investeringskostnader minireningsverk
CA år
etapp
2019
1
2019
2
Mårdshyttan
2020
3
Born
2021
4
Hejdbacken
2022
5
Salaboda
2023
6
Grindtorp
2024
7
Åkerby
2025
8
Garvartorp
2026
9
Gråboda
2027
10
Lerslätten
2028
11
Bovik
2029
12
Uskavi
TOT
TOT
55800
Intäkt
38000
anslutning

Nora
9500

Lindesberg
15500
17500

3300
5400
8000
6500
3400
5700
7400
7300
2800
39400

Nora

52900

Lindesberg
6700
4200

4000
4500
6700
7600
1800
3800
5700
6000
2000
23300

3
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Lindesberg: Årskostnader Ledning - Minireningsverk
Ledning
Verk
kapital
52000
Tkr
32600
Tkr
Avskrivningstid*
50
år
25
år
ränta
2
%
2
%
Ränta + amortering 1560
Tkr/år
1630
Tkr/år
driftskostnad
170
Tkr/år
500
Tkr/år
Intäkt/fastighet
5000
Kr/år/fast.
3500
Kr/år/fast.
Intäkt/år
985
Tkr/år
690
Tkr/år
Årskostnader drift
745
Tkr/år
1440
Tkr/år
+ kapital
*avskrivningstid är inte exakt 25 resp 50 år utan skiljer sig för varje del av anläggningen.
Tiden här illustrerar livslängden på varje alternativ där ledningen har en längre livslängd
än ett verk.
Nora: Årskostnader Ledning - Minireningsverk
Ledning
kapital
40000
Tkr
Avskrivningstid*
50
år
ränta
2
%
Ränta + amortering 1200
Tkr/år
driftskostnad
170
Tkr/år
Intäkt/fastighet
5000
Kr/år/fast.
Intäkt/år
1170
Tkr/år
Årskostnader drift
200
Tkr/år
+ kapital

Verk
23200
25
2
1160
400
3500
819
741

Tkr
år
%
Tkr/år
Tkr/år
Kr/år/fast.
Tkr/år
Tkr/år

Projekt total: Årskostnader Ledning - Minireningsverk
Ledning
kapital
92000
Tkr
Avskrivningstid*
50
år
ränta
2
%
Ränta + amortering 2760
Tkr/år
driftskostnad
340
Tkr/år
Intäkt/fastighet
5000
Kr/år/fast.
Intäkt/år
2100
Tkr/år
Årskostnader drift
945
Tkr/år
+ kapital

Verk
55800
25
2
2790
900
3500
1500
2190

Tkr
år
%
Tkr/år
Tkr/år
Kr/år/fast.
Tkr/år
Tkr/år

Avtal mellan Nora och Lindesbergs kommun
Årskostnaderna för varje kommun gäller kapitalkostnader, räntekostnader och
driftskostnader. Eftersom Nora kommer att ta emot avloppsvatten och skickar
dricksvatten till och från Lindesberg kommer Lindesbergs kommun att betala en avgift
för vatten till Nora.
Det kommer såklart att påverka årskostnaderna för varje kommun.
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Bram Corthals

Förslag om genomförande av projekt överföringsledning
Nora - Mårdshyttan
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att föreslå Nora och Lindesbergs kommun att genomföra
byggandet av en överföringsledning från Nora genom Born och Öskevik till
Mårdshyttan.

Beskrivning av ärendet
För att lösa VA-problematiken runt sjöarna Usken och Fåsjön har det tagits fram två
alternativ i en förstudie och förprojektering. Ett alternativ går ut på att förse ca 12
mindre samhällen med kommunalt vatten och avlopp. Det andra alternativet föreslås att
bygga ett minireningsverk i Öskevik och ett i Mårdshyttan. De övriga mindre samhällen
kan förses med kommunalt avlopp allteftersom det ställs krav av antingen boenden eller
Länsstyrelsen enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Enligt kalkylerna är ledningsalternativet den ekonomiskt mest fördelaktiga på lång sikt.
Driftskostnaderna är lägre och avskrivningstiden längre. Det här alternativet kräver dock
en initialt större investering. Minireningsverken är billigare i närtid men medför en
avsevärt högre driftskostnad och ingen får tillgång till kommunalt dricksvatten.

För ärendet aktuella handlingar
• Översiktskarta
•

Förstudie med kostnadskalkyler

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Bram Corthals
Projektsamordnare

Postadress:
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713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

Markus Orre
Kvalitetsledare VA-ledningsnät
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Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Kommunalt vatten och avlopp för Fornaboda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Besvara hemställan med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundets
om att det till år 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA
beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela de fastigheter
som inkluderas av hemställan om kommunen anser sig ha ansvar för
att tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Fornaboda.
Ärendebeskrivning
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för
Lindesbergs kommun. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppfattning
är att Lindesbergs kommun har för avsikt att under hösten 2021 påbörja
arbetet med att ta fram en sådan. I det arbetet kommer en utbyggnadsplan för
kommunalt VA att tas fram för hela Lindesbergs kommun. En utredning ska
göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet
i framtiden, vilka områden som har det största behovet och i vilken
tidsordning de ska byggas ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till
människors hälsa eller miljö i ett större sammanhang.
Området runt Fornaboda kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs
utredas enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan
meddela sitt ansvar för VA situationen i Fornaboda. Det är olämpligt att föregå
en VA plan och utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har ett
större behov och som då bör prioriteras.
Samhällsbygggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen, därefter kan
kommunen meddela de fastigheter som inkluderas av hemställan om
kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fornaboda.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För kännedom:
Fastighetsägare
Bilagor:
 Yttrande VA gällande hemställan Fornaboda Lindesbergs kommun
 Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fornaboda
 Karta Fornaboda
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-31

Dnr SBB2021-942

KS 2021/217-3

Christine Andersson

Lindesbergs kommun

Yttrande VA avdelningen gällande Hemställan om
kommunalt vatten och avlopp i Fornaboda, Lindesbergs
kommun
Förslag till yttrande
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för Lindesbergs
kommun. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppfattning är att Lindesbergs
kommun har för avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I
det arbetet kommer en utbyggnadsplan för kommunalt VA att tas fram för hela
Lindesbergs kommun. En utredning ska göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i
verksamhetsområdet i framtiden, vilka områden som har det största behovet och i vilken
tidsordning de ska byggas ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till människors hälsa
eller miljö i ett större sammanhang.
Området runt Fornaboda kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs utredas
enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt
ansvar för VA situationen i Fornaboda. Det är olämpligt att föregå en VA plan och
utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har ett större behov och som då
bör prioriteras.
Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA
beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela de fastigheter som inkluderas av
hemställan om kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fornaboda.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Christine Andersson
VA Ingenjör

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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Christine Andersson

2021-08-31
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/263

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Besvara hemställan med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundets
om att det till år 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA
beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela de fastigheter
som inkluderas av hemställan om kommunen anser sig ha ansvar för
att tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Fanthyttan.
Ärendebeskrivning
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för
Lindesbergs kommun. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppfattning
är att Lindesbergs kommun har för avsikt att under hösten 2021 påbörja
arbetet med att ta fram en sådan. I det arbetet kommer en utbyggnadsplan för
kommunalt VA att tas fram för hela Lindesbergs kommun. En utredning ska
göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet
i framtiden, vilka områden som har det största behovet och i vilken
tidsordning de ska byggas ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till
människors hälsa eller miljö i ett större sammanhang.
Området runt Fanthyttan behöver i arbetet med utbyggnadsplanen utredas
enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela
sitt ansvar för VA situationen i Fanthyttan. Det är olämpligt att föregå en VA
plan och utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har ett större
behov och som då bör prioriteras.
Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för
kommunalt VA beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela om
kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fanthyttan. Den hemställan som har inkommit gällande
Fanthyttan bör av de boende kompletteras med en lista över fastigheter
inklusive fastighetsbeteckning som omfattas av hemställan, så att Lindesbergs
kommun kan meddela dem när en utbyggnadsplan är beslutad.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För kännedom:
Fastighetsägare
Bilagor:
 Karta befintlig dricksvattenanslutning Fanthyttan
 Karta befintliga verksamhetsområden dricksvatten Fanthyttan
 Översiktskarta Fanthyttan
 Yttrande VA avdelningen gällande Hemställan om kommunalt vatten
och avlopp i Fanthyttan

§149/21 Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan - KS 2021/263-6 Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan : Karta befintlig dricksvattenanslutning Fanthyttan

Karta befintlig dricksvattenanslutning Fanthyttan
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Karta befintliga verksamhetsområden för dricksvatten Fanthyttan

2021-11-05
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01

Dnr SBB2021-1164

Christine Andersson

KS 2021/263-4

Yttrande VA avdelningen gällande Hemställan om
kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs
kommun
Beskrivning av ärendet
Fanthyttans vattensamfällighet har skickat en hemställan om Kommunal
vattenanslutning Till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet har
vidarebefordrat hemställan till Lindesbergs kommun som är huvudman för den
kommunala VA försörjningen i Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommun har begärt
in ett yttrande i frågan från förbundet. I hemställan efterfrågas svar på frågor. Förbundet
har yttrat sig nedan gällande utredning och planeringen av anslutning av nya
verksamhetsområden i Lindesbergs kommun.
Förslag till yttrande
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för Lindesbergs
kommun. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppfattning är att Lindesbergs
kommun har för avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I
det arbetet kommer en utbyggnadsplan för kommunalt VA att tas fram för hela
Lindesbergs kommun. En utredning ska göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i
verksamhetsområdet i framtiden, vilka områden som har det största behovet och i vilken
tidsordning de ska byggas ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till människors hälsa
eller miljö i ett större sammanhang.
Området runt Fanthyttan kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs utredas
enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt
ansvar för VA situationen i Fanthyttan. Det är olämpligt att föregå en VA plan och
utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har ett större behov och som då
bör prioriteras.
Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA
beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela om kommunen anser sig ha
ansvar för att tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Fanthyttan. Den hemställan
som har inkommit gällande Fanthyttan bör av de boende kompletteras med en lista över
fastigheter inklusive fastighetsbeteckning som omfattas av hemställan, så att
Lindesbergs kommun kan meddela dem när en utbyggnadsplan är beslutad.

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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Christine Andersson

2021-11-01
Dnr SBB2021-1164

För ärendet aktuella handlingar
Karta med befintlig dricksvattenanslutning Fanthyttan
Karta med befintliga verksamhetsområden Fanthyttan.
Översiktskarta Fanthyttan

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Christine Andersson
VA-Ingenjör
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2019/289

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Kommunalt vatten och avlopp Eksta Ängeby i Fellingsbro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Besvara ansökan om utvidgat verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp för Eksta Ängeby i Fellingsbro med att det till år
2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad,
därefter kan det meddelas om kommunen anser sig ha ansvaret för att
tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Eksta Ängeby i
Fellingsbro.
Ärendebeskrivning
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för
Lindesbergs kommun. Förbundets uppfattning är att Lindesbergs kommun
har för avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan.
I det arbetet bör en utbyggnadsplan för kommunalt VA prioriteras.
Samhällsbygggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen.
Kommundirektör
Henrik Arenvang

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Fastighetsägare
Bilagor:
Ansökan om utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA vatten och
avlopp för Ängeby Eksta Fellingsbro Ängeby 1:24 1:25
Karta Eksta Ängeby Fellingsbro

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/235

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 Anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.
Ärendebeskrivning
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna
beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning,
balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Kommundirektör
Henrik Arenvang

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 Samhällsbyggnadsförbundet § 98 förslag till Brukningstaxa 2022 för
Lindesbergs kommun.
 Bilaga 1-5 brukningstaxa Lindesberg.
 Förslag till VA-taxa 2022 Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Nya investeringar Lindesberg
Bilaga 2

Belopp i tkr

Nya investeringar

2022

Reservvattenledning Linde-Nora
Tryckstegring Vagnskjulsberget
Torphyttan

8 000
7 000
6 500

Vattenverk Rya utbyggnad,
uv-ljus
Kristinavägen
Avloppsreningsverk Lindesberg
Vattentorn Hagaberg

10 000

Ledningsarbeten bl.a ökning av
utbytestakten på befintligt
ledningsnät och reparationer och
underhåll av befintliga VAanläggningar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2 000 3 000 6 000
25 000 75 000 50 000
10 000

13 000 14 000 14 000 14 000 18 200 18 200 20 300 20 300 22 300 22 300 24 400 24 400 26 400 26 400

§151/21 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/235-2 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Bilaga 1-5 brukningstaxa Lindesberg

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg
Höjning %
Fast avg
Rörlig avg

2021

Bilaga 3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

2%
2%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

6 999
6 982

7 209
7 192

7 426
7 407

Fast avg
Rörlig avg

4 090 4 295 4 509 4 735 4 971
4 080 4 284 4 498 4 723 4 959

5 220
5 207

5 481
5 468

5 755
5 741

6 043
6 028

6 345
6 329

6 662
6 646

6 795
6 779

Total avg/år inkl moms

8 170 8 579 9 007 9 458 9 931

10 427

10 949

11 496

12 071

12 674

13 308

13 574

497

521

547

575

604

634

266

Höjn i kr inkl moms

409

429

450

473

13 981 14 401 14 833
407

419

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift.

432
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg
Bilaga 4

Uppgifter från Svenskt Vatten
År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Lindesberg
8 170
7 141
6 564
6 222
5 919

Avesta
14%
9%
5%
5%
3%

Hällefors
7 704
7 544
7 490
7 286
7 211

6 250
5 845
5 450
5 290
4 938

Laholm
7%
7%
3%
7%
1%

Ljusnarsberg
2%
1%
3%
1%
1%

8 043
7 439
7 439
7 052
6 785

6 525
6 525
6 525
6 525
6 225

Lomma
0%
0%
0%
5%
5%

7 057
6 888
6 322

4%
4%
5%
3%
4%

9 006
7 552
6 991

Mariestad
8%
0%
5%
4%
0%

8 062
7 753
7 455
7 131
6 903

5 877
5 877

Kristinehamn
2%
9%
8%
0%
0%

Nora

6 800
6 800

7 205
7 177
6 492
6 492
6 492

Staffanstorp
0%
11%
0%
0%
0%

7 505
7 505
7 505

3%
3%
3%
3%
4%

9 997
8 769
8 195

Ulricehamn
19%
8%
3%
0%
4%

9 718
9 458
9 172
8 900
8 650

7 286
7 288

0%
0%
3%
0%
5%

Kiruna

7 658
7 224

14%
7%
7%
6%
0%

§151/21 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/235-2 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Bilaga 1-5 brukningstaxa Lindesberg

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m 3/år)
Lindesberg
Bilaga 5

Uppgifter från Svenskt Vatten
År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Lindesberg
78 122
64 772
58 360
54 712
51 574

Avesta
21%
11%
7%
6%
4%

Lomma
73 604
71 766
65 699
61 104
61 104

46 125
44 360
41 225
40 065
37 250

Staffanstorp
4%
8%
3%
8%
2%

Hällefors
3%
9%
8%
0%
0%

76 324
70 810
70 218
68 640
67 688

50 593
50 593
50 593
49 117
49 136

Kristinehamn
0%
0%
3%
0%
5%

Ljusnarsberg
8%
1%
2%
1%
1%

78 176
68 116
67 756
62 384
59 596

58 230
57 992
55 002
55 002
55 002

Mariestad
0%
5%
0%
0%
0%

65 955
63 419
60 975
58 315
56 456

3%
3%
3%
3%
4%

87 152
69 034
62 420
58 974
58 974

Ulricehamn
15%
1%
9%
5%
1%

79 200
76 850
74 724
72 500
70 563

Laholm
4%
4%
5%
3%
4%

69 860
69 860
69 860
69 860
66 015

26%
11%
6%
0%
6%

99 419
87 205
81 500
76 156
71 837

Nora

0%
0%
0%
6%
6%

Kiruna
14%
7%
7%
6%
0%
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TAXA
för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs
kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Lindesbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

39 040,80

48 801,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

34 356,00

42 945,00

33,92

42,40

c)

en avgift per m2 tomtyta

d)

en avgift per lägenhet

17 958,40

22 448,00

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

11 224,80

14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.

5

§151/21 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/235-2 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Förslag till VA-taxa 2022 Lindesbergs kommun

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

74 709,60

93 387,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

63 642,40

79 553,00

c)

en avgift per m2 tomtyta

40,32

50,40

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

21 307,20

26 634,00

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.
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6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

20%

-

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%
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Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

0,00

§ 10
Tillämpas ej
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

8

§151/21 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/235-2 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Förslag till VA-taxa 2022 Lindesbergs kommun

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

3 533,60

4 417,00

10 247,20
20 494,40
30 741,60
26 642,40
53 284,80
79 927,20
69 270,40
138 540,80
207 811,20
249 373,60
897,744,80

12 809,00
25 618,00
38 427,00
33 303,00
66 606,00
99 909,00
86 588,00
173 176,00
259 764,00
311 717,00
1 122 181,00

22,48

28,10

en avgift per m3 levererat vatten

* Qn står för normalflöde och siffran bakom är ett storlekstal för hur mycket vatten som som kan
passera mätaren på en timme.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

60%

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40%

60%

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15
Tillämpas ej
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17
Tillämpas ej
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§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

602,40

753,00

Uppsättning av vattenmätare

602,40

753,00

Avstängning av vattentillförsel

602,40

753,00

Påsläpp av vattentillförsel

602,40

753,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 204,00

1 505,00

Undersökning av vattenmätare

699,20

874,00

Länsning av vattenmätarbrunn

602,40

753,00

Förgäves besök

602,40

753,00

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

1 317,60
1 824,80
2 048,80

1 647,00
2 281,00
2 561,00

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

1 301,60

1 627,00

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

640,00
22,48

800,00
28,10

Vattenutag från vattenkiosk
Fast avgift per år och tagg
Á-pris per kbm

640,00
22,48

800,00
28,10

Arbetstid per timme

602,40

753,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Tillämpas ej
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TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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 Anta förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt Miljöbalken (199:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och
rättvisare taxa.
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avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
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62% av den totala kostnaden, ca 38% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
Ändringen av fördelning görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna
byter till billigare abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtning.
I förslaget är det en höjning av både fasta och rörliga avgiften.
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INLEDNING
Avfallstaxan är den del av kommunens renhållningsordning som beskriver de
kostnader som tas ut i samband med insamling av avfall från hushåll, kommunalt
avfall. I avgiften ingår insamling, bortforsling och omhändertagande av avfallet.
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är
miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering och därmed högre återvinning
och minskade avfallsmängder.
Fast avgift.
Avgiften tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet inom fastigheten. Den kostnad
som uppstår i samband med återvinningscentral, avfallsplanering, administration,
servicecenter, farligt avfall, fakturering, avfallsförebyggande åtgärder,
återanvändning m.m. tas ut som fast avgift.
Rörlig avgift.
Avgiften grundar sig på de val som fastighetsinnehavaren gör gällande antal och
storlek på kärl samt hämtningsfrekvens.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser
årspris i kronor, om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då
avfall inte finns att hämta.
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans
förfallodag.
Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym,
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

VAL AV ABONNEMANG
Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

HÄMTNING AV MATAVFALL
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion.

HEMKOMPOSTERING
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska
användas under hela hämtningsperioden.

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl.
Allt körs till förbränning.

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska
ske oavsett val av abonnemang.
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)
Fast avgift

890 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

306

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

612

1 048

1 616

2 753

Var 4:e vecka

352

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

612

1 048

1 616

2 753

Var 4:e vecka

352

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

2 548

4 368

6 734

11 471

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
890+306+612 = 1 808 kr/år
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41
Fast avgift

710 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

223

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

348

597

920

1 567

Var 4:e vecka

200

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

348

597

920

1 567

Var 4:e vecka

200

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

1 552

2 661

4 103

6 989

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
710+223+348 = 1 281 kr/år
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang
Fast avgift*

620 per hushåll

Rörlig avgift

Matavfallskärl: pris per hushåll
Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp
och hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

240 L

3 gånger/vecka

109

109

2 gånger/vecka

109

109

1 gång/vecka

109

109

Varannan vecka

109

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

3 gånger/vecka

33 107

2 gånger/vecka

19 685

1 gång/vecka

1 524

2 612

4 027

6 860

Varannan vecka

662

1 136

1 751

2 983

Var 4:e vecka

381

240 L

370 L

660 L

2 612

4 027

6 860

1 136

1 751

2 983

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

662

Var 4:e vecka

381

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

82 526

1 gång/vecka
Varannan vecka

2 777

10 951

16 882

28 759

4 761

7 340

12 504

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang
Fast avgift*

620 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per markbehållare, beroende på abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall

0-5000 L

2 gånger/vecka

110 090

1 gång/vecka

38 365

Varannan vecka

16 680

Restavfall, kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

110 090

1 gång/vecka

38 365

Varannan vecka

16 680

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

461 531

1 gång/vecka

160 837

Varannan vecka

69 929

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren.
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
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VERKSAMHET, helårsabonnemang
Fast avgift*

460 per verksamhet

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

19 232

2 gånger/vecka

11 435

1 gång/vecka

3 985

Varannan vecka

1 733

Varannan vecka**

306

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

3 gånger/vecka

660 L
33 107

2 gånger/vecka

7 495

1 gång/vecka

19 685

1 524

2 612

4 027

6 860

Varannan vecka

662

1 136

1 751

2 983

Var 4:e vecka

381

240 L

370 L

660 L

2 612

4 027

6 860

1 136

1 751

2 983

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

662

Var 4:e vecka

381

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

31 554

1 gång/vecka

10 951

16 882

28 759

4 761

7 340

12 504

Varannan vecka

2 777

82 526

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning
varannan eller var 4:e vecka.
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Tjänst
Tömning enligt körturlista av brunn eller tank
upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning)
Tillägg för större volym (per m³)

1 334
281

Tillägg för slangdragning (per meter)

23

Tillägg för låst lock (per styck)

75

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)*

1 382

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning)

677

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle)

815

Administrationsavgift vid byte av tömningsfrekvens (per tillfälle)

115

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med
tömning (per tillfälle)

1 000

* Tömning utföres helgfri vardag.
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TILLÄGGSAVGIFTER
Tjänst
Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering
(per meter)*

7,50

Felsorteringsavgift (per kärl)

145

Tvätt av kärl (per kärl)**

200

Abonnemangsbyte/byte av kärl/komplettering av kärl/
intagning av kärl (per tillfälle)

115

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)

155

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)

190

Överfullt kärl (per kärl)

100

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle)

625

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe)

1 250

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

100

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

160

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

220

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

325

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per
behållare)***

635

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare
(per behållare)
Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27.
** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
*** Tömning utföres helgfri vardag.
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ÅTERVINNINGSCENTRAL, SÖDRA MÅLE
Mottagningsavgifter vid återvinningscentral
Tjänst

Pris inkl moms

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st)

350

Tryckimpregnerat trä (kg)*

2

Besök på återvinningscentral (per besök)**
* Över 100 liter ca 140 kg.
** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och
betalar fast avgift för avfallshämtning.
Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal
totalvikt på 3,5 ton.
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/234

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 Anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna
beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021–2022 se över kostnadstäckningen för
anläggningsavgiften. Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 kommer att
föreslås.
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1 b), i
jämförelse med tidigare taxa.
Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre
fördelning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23%
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i olika
nivåer för större tomtytor tas bort
Förslaget innebär för ett:


Typhus A (se bilaga 1) fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800m2,
ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten får en ökning från
143 724 kronor inklusive moms till 148 114 kronor inklusive mom.
(+4 390 kr inklusive moms)



Typhus B (se bilaga 1) flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta
800m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Får en ökning
från 399 938 kronor inklusive moms till 462 386 krono inklusive
moms (+62 448 kronor)

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Rouzbeh Isa
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§153/21 Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/234-2 Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun

2 (2)
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 Förslag till VA-taxa 2022 Lindesbergs kommun
 Bilaga 1 anläggningsavgift Lindesberg
 Samhällsbyggnadsförbundet § 97 förslag till Anläggningstaxa 2022
(§§5-13) för Lindesbergs kommun
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Anläggningsavgift Lindesberg
Bilaga 1

Uppgifter från Svenskt Vatten
Typhus A =

Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus B =

Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2,
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h

År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Lindesberg

Lomma

Kristinehamn

Avesta

Hällefors

Ljusnarsberg

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

Nora

104 072
103 665
95 000
95 000
95 000

334 092
332 775
305 000
305 000
305 000

Ulricehamn

110 559
110 559
110 559
110 559
84 396

339 809
339 809
339 809
339 809
259 396

Laholm

139 000
139 000
139 000
139 000
139 000

422 500
422 500
422 500
422 500
422 500

Staffanstorp

143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

Kiruna

143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

Mariestad

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

148 050
143 600
139 450
135 375
131 375

414 050
401 900
390 050
378 625
367 625

155 500
155 500
155 500
155 500
136 000

442 500
442 500
442 500
442 500
388 000

179 800
144 000
144 000
144 000
105 002

746 800
564 000
564 000
564 000
475 814

184 150
175 000
175 000
175 000
175 000

529 600
504 000
504 000
504 000
504 000

192 533
193 112
193 112
193 112
143 196

504 775
505 354
505 354
505 354
374 490
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TAXA
för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs
kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Lindesbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
3
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

4
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

39 040,80

48 801,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

34 356,00

42 945,00

33,92

42,40

c)

en avgift per m2 tomtyta

d)

en avgift per lägenhet

17 958,40

22 448,00

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

11 224,80

14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

74 709,60

93 387,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

63 642,40

79 553,00

c)

en avgift per m2 tomtyta

40,32

50,40

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

21 307,20

26 634,00

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.
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6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

20%

-

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%
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Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

0,00

§ 10
Tillämpas ej
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

3 533,60

4 417,00

10 247,20
20 494,40
30 741,60
26 642,40
53 284,80
79 927,20
69 270,40
138 540,80
207 811,20
249 373,60
897,744,80

12 809,00
25 618,00
38 427,00
33 303,00
66 606,00
99 909,00
86 588,00
173 176,00
259 764,00
311 717,00
1 122 181,00

22,48

28,10

en avgift per m3 levererat vatten

* Qn står för normalflöde och siffran bakom är ett storlekstal för hur mycket vatten som som kan
passera mätaren på en timme.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

60%

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40%

60%

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15
Tillämpas ej
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17
Tillämpas ej
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§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

602,40

753,00

Uppsättning av vattenmätare

602,40

753,00

Avstängning av vattentillförsel

602,40

753,00

Påsläpp av vattentillförsel

602,40

753,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 204,00

1 505,00

Undersökning av vattenmätare

699,20

874,00

Länsning av vattenmätarbrunn

602,40

753,00

Förgäves besök

602,40

753,00

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

1 317,60
1 824,80
2 048,80

1 647,00
2 281,00
2 561,00

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

1 301,60

1 627,00

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

640,00
22,48

800,00
28,10

Vattenutag från vattenkiosk
Fast avgift per år och tagg
Á-pris per kbm

640,00
22,48

800,00
28,10

Arbetstid per timme

602,40

753,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Tillämpas ej
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TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner

2 juni 2021

Förord
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner är ett
resultat av samverkan mellan kommunerna. Planen avses vara ett verktyg i
kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med förebyggande och hantering av avfall
under de kommande åren.
Vår gemensamma avfallsplan tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och ett
ökat fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning.
Planen är ett av kommunens strategiska dokument som berör alla som bor och
verkar i våra kommuner.
Under arbetets gång har vi involverat och engagerat representanter från olika
kommunala funktioner och olika aktörer i samhället. Deras bidrag har varit
mycket värdefullt för mål och åtgärder som är centrala delar av planen.

Hällefors kommun, 2021-xx-xx
Lindesbergs kommun, 2021-xx-xx
Ljusnarsbergs kommun, 2021-xx-xx
Nora kommun, 2021-xx-xx

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2 juni 2021
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Förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner

2 juni 2021

Sammanfattning
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har tagit fram en
gemensam avfallsplan. Arbetet har genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med
Miljö & Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat
workshops.
Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna förebygga avfall, öka
återanvändning och återvinning samt minska miljöpåverkan från avfallet.
Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där
användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär
ekonomi.
Planen innehåller fyra inriktningsmål. Nyckeltal med målvärden anger på en
mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska
genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första
hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över.
Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, de globala
hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning,
kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i
avfallsplaneringsprocessen.
Avfallsplanens inriktningsmål är:
1.

Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka

2. Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska
öka
3. Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av
farliga ämnen ska minska
4. Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt
Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bl.a:
•

Minskade avfallsmängder och ökad återvinning

•

Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

•

Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden

•

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall

•

Andel fossilfria drivmedel för kommunernas insamling och transport av
avfall

•

Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av
avfallstjänster

•

Sannolikheten att invånarna lämnar föremål till återbruk respektive
köper föremål som lämnats till återbruk
3 (28)
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Förslag till Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner
Flera åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för att
förebygga och återvinna avfall genom att exempelvis inrätta en ”kommunal
överskottscentral” samt förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter.
Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos medborgarna genom
information om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö. I avfallsplanen
finns även åtgärder som syftar till att minska nedskräpningen.
Genomförande av åtgärderna kan kräva ökade resurser för bland annat
information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar
för exempelvis utredningar eller projekt.
En årlig uppföljning kommer att göras av avfallsplanen. Denna uppföljning
kommer att samordnas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Läsanvisning
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor.
Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för
avfallshanteringen inom förbundet och i kommunerna, styrmedel för att uppnå
målen, konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur
planen ska följas upp.
I bilagor till planen presenteras handlingsplan med åtgärder,
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan och
miljöbedömning.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som
innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt
en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som
uppstår i kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska
avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov.
Denna avfallsplan har tagits fram av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
(nedan benämnt Samhällsbyggnadsförbundet) i samverkan med
medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (nedan benämnd
Samhällsbyggnadsförvaltningen). Att avfallsplanen är gemensam för kommuner
inom förbundet är en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling i
samhället.
Syftet med avfallsplanen är att:
•

vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och
Samhällsbyggnadsförvaltningens och arbete med förebyggande och
hantering av avfall

•

bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall ses
som en resurs

•

skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirera till handlingar
som bidrar till att uppnå avfallsplanens mål

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår inom kommunalt ansvar
beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och
åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas
översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Inriktningsmål bör
alla berörda aktörer arbeta efter, medan nyckeltal och åtgärder i första hand
avser de avfallsslag förbundet och kommunerna har rådighet över. Förbundet,
förvaltningen och kommunerna har möjlighet att genom exempelvis dialog med
olika aktörer och tillsyn påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det
kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial –
vilket kan bidra till att avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål nås.

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande
och hantering av avfall (NFS 2020:6) reglerar innehållet i en kommunal
avfallsplan. Till föreskrifterna finns även en vägledning (Naturvårdsverket
rapport 6760).
I arbetet med att ta fram avfallsplanen ska fokus ligga på att ta fram mål och
åtgärder för att förebygga och hantera avfall. Mål och åtgärder ska utgå från de
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier
och planer. Mål och åtgärder för minskad nedskräpning ska finnas.
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För det avfall som kommunerna ansvarar för ska planen innehålla mål och
åtgärder för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar kommunalt avfall,
vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art
och sammansättning liknar avfall från hushåll, slam från enskilda avlopp, latrin
och bygg- och rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet samt
avfall som uppkommer i kommunernas egna verksamheter. Planen ska även
innehålla mål och åtgärder för avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar, i
den utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Planen ska beskriva de åtgärder som planeras för att uppnå de uppsatta målen samt
hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva vilka styrmedel
kommunen planerar att använda för att genomföra åtgärderna och uppnå målen.

1.3 Organisation för framtagande av avfallsplanen
Avfallsplanen har tagits fram av en projektorganisation med en arbetsgrupp och
en styrgrupp som verkar som ”bollplank” och forum för politiska avstämningar. I
styrgruppen, som består av politiker från Samhällsbyggnadsförbundets
direktion, är samtliga kommuner representerade.
Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförbundet,
Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och samt konsult (Miljö &
Avfallsbyrån).
Under processen med framtagande av planen har arbetsgruppen fört dialog med
andra berörda funktioner i specifika frågor.

1.4 Genomfört samråd
En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att samråda
om mål och åtgärder med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och
erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har skett löpande i
arbetsgruppen och avstämningar har skett med styrgruppen. Ett brett samråd
har skett genom bland annat politisk förankring i kommunerna och tematiska
workshops för interna och externa aktörer där olika kommunala funktioner samt
fastighetsägare, företag och organisationer varit inbjudna. De teman som togs
upp under genomförda workshops var förebyggande av avfall, service och
tillgänglighet samt hantering av schaktmassor.
Samråden omfattar även lagstadgad utställning enligt Miljöbalken. Utställningen
genomfördes under våren 2021. Utställningen annonserades på kommunernas
hemsidor där också handlingarna fanns tillgängliga. Planen ställdes även ut på
stadsbiblioteken och i kommunhusen.
Samråd har även skett genom utskick till alla politiska nämnder och berörda
styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, Länsstyrelsen,
insamlingsentreprenörer och mottagare av avfall från kommunerna, större
fastighetsägare och bostadsbolag, företag och organisationer/föreningar.
Inkomna synpunkter har beaktats och i relevanta delar har dessa lett till
justeringar i framtagna handlingar. Inkomna synpunkter och kommunernas
bemötande av dessa, har dokumenterats i en samrådsredogörelse.
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2 Mål och åtgärder
2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
Grundläggande vid framtagande av mål och åtgärder i den nya avfallsplanen för
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner (KNÖL-området) är att mål
och åtgärder ska bidra till ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och
hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Dessa principer innebär
att avfall förebyggs, att de resurser som har tagits i anspråk används på ett så effektivt
och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt som möjligt återvinns
i form av råvaror vid framställning av nya produkter. Cirkulär ekonomi handlar om
att samhället, för att hindra allvarlig resursbrist, måste använda fysiska resurser
smartare - bruka istället för att förbruka. Miljöproblemen med dagens linjära
resursförbrukning är väl kända men i en cirkulär ekonomi lyfts även ekonomiska
aspekter in. Cirkulär ekonomi är grundläggande för FN:s hållbarhetsmål om att
väsentligt minska mängden avfall. EU arbetar också aktivt för en mer cirkulär
ekonomi enligt en särskild handlingsplan.
Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från:
•

Lokala och regionala mål och strategier, såsom exempelvis
översiktsplaner, miljömål och andra styrdokument.

•

Mål enligt tidigare avfallsplan för kommunerna. Mål om
exempelvis förebyggande av avfall, ökad återanvändning och ökad
återvinning är grundläggande för inriktningen även för denna
avfallsplan. Inriktningen enligt tidigare avfallsplan, vilken framgår av
genomförd uppföljning av tidigare plan, har följts.

•

Förbättringspotential och lokala förutsättningar, enligt kapitel
2.1 nedan.

•

Avfallshierarkin. Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i
EU:s avfallshierarki och Miljöbalken, det vill säga att man i första hand
bör förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi
och bara som sista utväg deponera.

•

De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och den
nationella avfallsplanen 2018-2023. Riksdagen har beslutat om 16
nationella miljökvalitetsmål. Av dessa berörs avfallshanteringen främst
av målen:
o

God bebyggd miljö

o

Giftfri miljö

o

Begränsad klimatpåverkan

Till de nationella miljökvalitetsmålen hör ca 20 etappmål som har beslutats av
regeringen. Av dessa berörs avfallshantering och förebyggande av avfall främst
av följande etappmål (fritt återgivet):
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Senast 2023 sorteras 75 % av matavfallet från hushåll, storkök,
butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring och biogas tas tillvara

o

Senast 2025 förbereds för återanvändning eller
materialåtervinns 70 % av bygg- och rivningsavfallet

o

Senast 2025 förbereds för återanvändning eller
materialåtervinns minst 55 % av kommunalt avfall, senast 2030
minst 60 % och senast 2035 minst 65 %

o

Senast 2025 har livsmedelsavfallet minskat med 20 % per capita
jämfört med 2020

o

Andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och
konsument ska öka

2 juni 2021

I den nationella avfallsplanen lyfts mat, textil, elektronik, bygg- och
rivningsavfall, plast och nedskräpning fram som viktiga strömmar att arbeta
med.
•

Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv om
avfallshantering och cirkulär ekonomi, exempelvis:
o

Mängden avfall som behandlas genom förberedelse för återanvändning
eller återvinning ska uppgå till 55 % till 2025 och 60 % till 2030, av totala
mängden avfall som omfattas av kommunens ansvar.

o

Mängden matsvinn ska minska med 30 % till 2025 och 50 % till 2030.

o

Krav på separat insamling av textilavfall och farligt avfall till
2025 och matavfall till 2023.

•

EU:s klimatmål om minskade växthusgasutsläpp, minskad
energiförbrukning och mer förnybara bränslen.

•

FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Agenda 2030 för
hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling och
består av 17 mål och 196 delmål. Följande utvalda delmål (med numrering
enligt FN:s lista över mål) är särskilt väsentliga för denna avfallsplan:
o

11.6 Minska städers miljöpåverkan: Till 2030 minska
städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering
av kommunalt och annat avfall.

o

12.3 Minska matsvinnet: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per
person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

o

12.5 Minska avfallsmängden: Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.

Målen i avfallsplanen avser främst förebyggande och hantering av avfall som
kommunerna ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar för
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avfallshantering och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål kan
även vara tillämpliga för annat avfall i den utsträckning kommunerna kan
påverka detta genom olika kommunala styrmedel, såsom tillsyn och fysisk
planering.

2.2 Fokusområden och lokala förutsättningar
I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner har det diskuterats inom vilka områden som
det finns förbättringspotential när det gäller avfallshantering och
resurshushållning i kommunerna. Diskussionerna har förts med utgångspunkt
från olika behov, svensk lagstiftning, nationella mål, lokala och regionala mål och
strategier. Lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av
avfallshanteringen har också diskuterats.
Inom följande områden bedöms det finnas förbättringspotential inom
avfallshantering och resurshushållning i kommunerna:
•

Spårbarhet av farligt avfall är en fråga som har blivit aktuell på senare tid
och kan innebära nya arbetssätt och rutiner i verksamheten.

•

Bygg- och rivningsavfall från hushåll kommer från 2023 att ingå i det
kommunala ansvaret, vilket kommer att innebära en förändrad
hantering på återvinningscentralerna.

•

Förebyggande av avfall måste bli en naturlig del i alla verksamheter.

•

Det saknas en övergripande strategi för nedskräpningsfrågor.

•

Inom de närmaste åren ska insamlingssystemen för hantering av
förpackningar och returpapper utredas.

•

Utvecklingen av driftformer på återvinningscentraler ses över i samband
med att avtal upphör att gälla.

•

Behov av öppettider och tillgänglighet till återvinningscentraler bedöms
årligen utifrån en sammanställning av besöksmätning och kundenkäter.

•

Kommuninvånarnas förväntning på information är hög och det behöver
tas fram en kommunikationsplan.

•

I området uppstår det stora mängder schaktmassor och det behöver
finnas en prioritering för hur massorna ska hanteras och användas på
bästa sätt.

Diskussioner om förbättringspotential inom olika områden har lett fram till
några fokusområden, där behovet av mål och åtgärder bedöms vara särskilt
prioriterat:
•

Förebyggande och återanvändning

•

Återvinning – mängd och kvalitet, inkl. förpackningsmaterial matavfall,
schaktmassor

•

Miljöpåverkan, t.ex. nedskräpning, farligt avfall, hantering av avfall
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Service och tillgänglighet

För varje fokusområde har ett inriktningsmål formulerats.
Exempel på lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av
avfallshanteringen är:
•

Regional samverkan med Örebro kommun, Kumla kommun och
Sydnärkes Kommunalförbund

•

Geografiska förutsättningar, såsom stora transportavstånd inom
regionen, få invånare på stora ytor och byar som delas av
kommungränser

•

Olika avfallstaxor i kommunerna

•

Placeringen av återvinningscentraler påverkar tillgängligheten

•

Lokala och regionala mål och strategier såsom översiktsplaner och
liknande

2.3 Målstruktur
Denna avfallsplan innefattar fyra stycken inriktningsmål. Till varje
inriktningsmål hör nyckeltal med målvärden samt åtgärder. Nyckeltal med
målvärden samt åtgärder beskriver tillsammans vad Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner avser att uppnå och vad som behöver göras.
Inriktningsmålen och åtgärderna finns i avfallsplanens handlingsplan. I
handlingsplanen finns även nyckeltal för uppföljning av inriktningsmålen.
Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:
•

Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är
vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala
verksamheter som medborgare och företag.

•

Nyckeltal med målvärden. Anger på en mer konkret nivå vad som ska
uppnås. Till nyckeltalen hör i de flesta fall mätbara och tidsatta målvärden.
Nyckeltalen med målvärden ska av Samhällsbyggnadsförbundets direktion,
Samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen och ansvariga nämnder
i respektive kommun lyftas upp och arbetas in i budgetar och
verksamhetsplaner.

•

Åtgärder. Anger hur målen och nyckeltalens målvärden ska uppnås.
Åtgärderna, som är formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och
konkretiseras i plan och budget för Samhällsbyggnadsförbundet,
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller övriga ansvariga förvaltningar eller
bolag.

För att uppnå samtliga inriktningsmål krävs emellertid genomgripande
förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket
naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller. Avfallsplanen
är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en hållbar utveckling.
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2.4 Mål
2.4.1

Inriktningsmål 1

Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka.
Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en utmaning för både hushåll,
företag och andra organisationer. Mindre avfall ger lägre energianvändning,
mindre utsläpp av växthusgaser och sparar jordens resurser.
Genom att bruka istället för att förbruka produkter minskar uttaget av ny råvara
och mängden avfall som uppkommer, vilket är grunden i en cirkulär ekonomi.
För att lyckas måste produkter designas smartare och konsumtion ske på ett mer
hållbart sätt genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och återbruka produkter.
Matsvinnet behöver också minska och resurshushållningen öka i hela
livsmedelskedjan – vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos grossister,
leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen.
Nyckeltal:
• Total mängd kommunalt avfall1, kg/person2
Målvärde: Nedåtgående trend
•

Mängd mat- och restavfall, kg/person3
Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015

•

Mängd matsvinn från kommunernas storkök, % uppdelat på
tallrikssvinn och serveringssvinn
Målvärde: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar

•

Mängd matsvinn från hushåll kg/hushåll och vecka
Målvärde: Nedåtgående trend

•

Antalet upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En
miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella
upphandlingsstrategin
Målvärde: Uppåtgående trend

2.4.2

Inriktningsmål 2

Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka.
Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Avfall från hushåll,
företag och andra organisationer behöver därför ses som en resurs och
behandlas på rätt sätt.
Genom materialåtervinning blir utsorterat avfall råvara vid tillverkning av nya
produkter och i olika konstruktioner. Behovet av jungfruligt material minskar
1

Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken.
Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av mängd
utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller
producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. Mängden inkluderar avfall
som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Antal personer
inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto.
3 Avfall Web: Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person). Mängd insamlat mat- och restavfall som hämtas
vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Antal personer inkluderar
permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto.
2
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och utsläppen av växthusgaser minskar. Vid biologisk återvinning av till exempel
trädgårdsavfall och matrester cirkulerar näringsämnen och förnyelsebar energi
kan utvinnas.
Nyckeltal:
• Andel matavfall som behandlas biologiskt, %4
Målvärde: 75 % till år 2023
•

Andel kommunalt avfall5 för materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, %6
Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030

•

Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, %
Målvärde: 15 % till år 2025

•

Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %7
Målvärde: Uppåtgående trend

2.4.3

Inriktningsmål 3

Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av farliga
ämnen ska minska.
Genom att bruka istället för att förbruka minskar miljöpåverkan. För att
avfallshanteringen ska bli hållbar måste även miljöpåverkan från själva
hanteringen av avfallet minska.
Transporter av avfall, behandlingsanläggningar samt aktiva och nedlagda
deponier orsakar till exempel utsläpp till luft och vatten samt buller. Farliga
ämnen sprids om inte farligt avfall sorteras ut, där en del avfall måste tas bort
från kretsloppet och deponeras. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage
av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och människor.
Nedskräpning kan även orsaka otrygghet i samhället.
Nyckeltal:
• Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden8
•

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall9
Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030

4

Andelen utsorterat matavfall till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara av den totala
mängden uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger och som samlas in separat eller
som en del av restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras. Nationellt mål. Mäts genom
plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder.
5 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 §
miljöbalken.
6 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det mat- och
restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid
återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om
uppkomna avfallsmängder
7 Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar.
Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll.
8 Avser rapportering i appen Felanmälan i systemet Infracontrol.
9 Avser farligt avfall inkl batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall.
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2.4.4

Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med
fossilfria drivmedel, %10
Målvärde: 100 % till år 2030

Inriktningsmål 4

Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt.
Insamlingssystemet ska präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke
om människan. Hushåll, företag och andra organisationer ska ha kunskap om,
känna förtroende för och vara nöjda med avfallshanteringen. Kommunikationen
ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet. Estetiskt
tilltalande lösningar med god tillgänglighet till de insamlingstjänster som
erbjuds är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på
avfallsområdet. En sund och säker arbetsmiljö för de som arbetar med avfall är
grundläggande.
Nyckeltal:
• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av
avfallstjänster11, %
Målvärde: 80 % till år 2025
•

Sannolikheten att invånarna lämnar kläder, möbler och andra föremål
till återbruk12?

Sannolikheten att invånarna köper kläder, möbler och andra föremål som
lämnats till återbruk?

3 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå
målen och genomföra åtgärderna i avfallsplanen.

3.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen samt denna avfallsplan.
Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om
avfallshantering. De är ett verktyg för att styra hanteringen av det avfall som
kommunen ansvarar för, och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid
tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se
vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna
utgör ett komplement till gällande lagstiftning på området.
I kommunernas avfallsföreskrifter anges hur uppkommet avfall ska sorteras. Till
exempel anges att matavfall och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas skilt

10

Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam
Enkät genomförs vartannat/vart tredje år.
12 I återbruk ingår t ex SecondHand eller liknande samt inlämning på Återvinningscentral
11
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från annat avfall. Föreskrifterna är därför grundläggande för att avfallsplanens
mål om ökad återvinning ska kunna uppfyllas.

3.2 Avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas
ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I
lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras
via avfallstaxan.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och
en ökad återvinning av avfall har kommunerna möjlighet att differentiera
avfallstaxan. Beroende på hur kommunerna väljer att utforma taxan så kan den
även bidra till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god
arbetsmiljö samt ge fastighetsägaren möjlighet till valfrihet.
Avfallstaxorna i kommunerna i KNÖL-området utgörs av två delar:
•

en grundavgift som tas ut per hushåll (ett eller flera utrymmen i byggnad
som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och verksamhet.
Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler,
återvinningsstationer, avfallsplanering, farligt avfall, information och
servicecenter.

•

en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Den rörliga avgiften
finansierar kostnader för insamling och behandling av avfall, exempelvis
kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt kostnader för
förbränning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till
behandlingsanläggningar.

Avfallstaxan är grunden för att avfallsplanens mål ska kunna uppnås genom att
den finansierar flera av de åtgärder som ska genomföras. Taxans styrande effekt
är av särskild betydelse för att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska
kunna uppnås. Avfallstaxan är idag miljöstyrande såtillvida att avgiften för
blandat avfall är väsentligt högre än abonnemang där matavfallet sorteras ut.
Under de närmaste åren kommer avfallstaxan att löpande ses över med avseende
på miljöstyrande effekter.
För att en effektiv miljöstyrning ska uppnås och exempelvis bidra till att mål om
ökad återvinning ska uppnås, måste avgiften kombineras med en god
kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs.

3.3 Kommunikation
Kommunikation och information är viktiga styrmedel i arbetet med att nå en
kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har lagstadgat ansvar för
information om sådant avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Dessutom har
de ett delat informationsansvar med producenterna för avfallsslag som omfattas
av producentansvar (förpackningar, elavfall och bilar).
Informations- och kommunikationsarbete är helt avgörande för att
inriktningsmålen i avfallsplanen skall nås. En kommunikationsplan kommer att
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tas fram med utgångspunkt i avfallsplanen. Exempelvis kan information i syfte
att öka utsorteringen av matavfall, förpackningar och returpapper bidra till att
avfallsplanens mål om ökad återvinning uppnås. Även förebyggande av avfall
och nedskräpning är områden som i mycket hög grad beror av människors
beteenden, som till stor del kan påverkas genom information och
kommunikation. Information om avfallshantering kan på ett påtagligt sätt göra
det enklare för människor att göra miljömedvetna val, i enlighet med
avfallsplanens mål om minskade avfallsmängder och minskad nedskräpning.
Informationen kan även bidra till en stärkt miljöprofil för kommunerna.
Exempel på kommunikations- och informationskanaler som används i
kommunerna i KNÖL-området är:
•

Utskick med information om avfallshanteringen

•

Kommunernas webbplatser och sociala medier

•

Annonsering i lokalpress

•

Information i samband med olika typer av evenemang

•

Skolinformation

•

Information till nyinflyttade

•

Samarbeten med större fastighetsägare

•

Studiebesök på avfallsanläggningar

•

Årlig almanacka från Samhällsbyggnadsförbundet

Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall
för att kunna
•

minska mängden avfall

•

öka andelen avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller
materialåtervinning (gäller både hushåll och verksamheter)

•

minska spridningen av farliga ämnen

•

minska nedskräpningen

Planering av detta kommer att genomföras genom den kommunikationsplan
som avses tas fram.
För att nå målen i avfallsplanen behövs resurser för att nå hushållen och för att
besöka företagen. Flera parter, utöver Samhällsbyggnadsförbundet, kommer att
behöva satsa resurser på information om avfallshanteringen under de närmaste
åren:
•

Kommunledningskontoren som ansvarar för övergripande
informationsinsatser

•

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen för tillsynsinsatser
framför allt gentemot företag
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Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet för
arbete med minskad nedskräpning

•

Kommunala förvaltningar och bostadsbolag för information till personal
och hyresgäster, både på svenska och på andra språk

3.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster inom den kommunala organisationen
finns möjlighet att omvärdera och fundera igenom vad som faktiskt behöver
köpas och i vilka kvantiteter. Kommunen är ofta en stor beställare lokalt och en
betydelsefull aktör. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar kan kommunen
både påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna
verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav.
Upphandling kan exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i
olika kommunala verksamheter och därmed bidra till att avfallsplanens mål om
minskande avfallsmängder uppnås.
I handlingsplanen (Bilaga 1) i denna avfallsplan finns åtgärder som handlar om
att använda upphandling som verktyg för att nå målen i avfallsplanen. Miljökrav
ska enligt handlingsplanen ställas vid upphandling av transporter av avfall.
Miljökrav i upphandlingar kan även handla om att tillämpa principer om
cirkulär ekonomi, användning av återanvända produkter eller återvunna
material vid inköp, återvinningsbarhet av material, returemballage och
förnyelsebara bränslen vid transporter. Detta kräver i många fall nytänkande
såväl upphandlingar som arbetssätt. Kanske kan rutiner ändras eller behoven
uppfyllas på annat sätt än genom nyinköp? Kan livslängden på produkter
förlängas genom service och underhåll och genom att köpa produkter av bra
kvalitet?
Kraven vid upphandling bör utformas så att marknaden uppmuntras till
utveckling, både av mer hållbart och miljövänligt producerade produkter som
går att reparera och använda länge, men också av nya tjänster för reparation och
uppgradering.
Vissa av kommunerna i KNÖL-området har idag riktlinjer om miljökrav vid
upphandlingar, men detta behöver utvecklas för att verkligen använda den
offentliga upphandlingen som en drivande faktor i omställningen till ett hållbart
samhälle.

3.5 Fysisk planering
När det hållbara samhället ska byggas är avfallshanteringen en del av den
grundläggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att avfallsförebyggande
åtgärder och avfallshantering ingår redan i den fysiska planeringen.
Utgångspunkten bör vara att produkter ska kunna återbrukas och delas i
närmiljön och att avfall ska kunna samlas in och transporteras bort på ett
effektivt sätt.
Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål om
förebyggande och återvinning av avfall, genom att säkerställa att det finns ytor
och utrymmen för avfallssortering inom byggnader och på fastigheter samt för
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insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och
verksamheter.
Samhällsbyggnadsförbundet lämnas kontinuerligt möjlighet att lämna
synpunkter på planer och bygglov utifrån ett avfallsperspektiv. Eftersom en väl
fungerande infrastruktur och hög servicenivå är viktig faktor för att nå ett gott
insamlingsresultat och ökad återvinning är detta samarbete fortsatt viktigt för att
kunna implementera goda avfallslösningar och möjliggöra god service och en
positiv utveckling av avfallshanteringen.
Respektive kommun har en översiktsplan och dessa antogs under åren 2017–
2019. Ingen av översiktsplanerna pekar på några särskilda åtgärder eller
inriktningar vad gäller avfallshanteringen, annat än att hänvisa till gällande
avfallsplan. Vid kommande översiktsplaner rekommenderas att förtydliga
exempelvis att kommunen på ett ännu tydligare sätt ska utgå från avfallstrappan
vid planering av sin verksamhet samt att områden för avfallsanläggningar (t.ex.
för omlastning) pekas ut.
Vid framtida planering av avfallshantering, liksom annan fysisk planering,
kommer också hänsyn behöva tas till ett förändrat klimat och de konsekvenser
som ett förändrat klimat ger upphov till. För avfallshanteringens del kan det
exempelvis handla om att vid extrem torka anpassa mellanlagring av avfall för
att minska risken för brand eller planera och bygga avfallsanläggningarna utifrån
ökad risk för översvämningar eller hård blåst. Klimatförändringar kan också
exempelvis gynna invasiva arter, vilket ännu mer kan behöva beaktas vid
hantering av massor så att spridning av dessa undviks.

3.6 Tillsyn
Avfall och farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det
farliga avfallet kan vara skadligt för människors hälsa och miljön. Hanteringen
av avfall kan, beroende på hur den sker, vara ett stort resursslöseri, ett
miljöproblem och ett sanitärt problem.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Länsstyrelsen i Örebro län har det
lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och dess följdförfattningar.
I Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn ingår bland annat att kontrollera hur
kommunen sköter sitt renhållningsansvar, vilket i sin tur påverkar
kommuninvånarna, och hur de yrkesmässiga verksamheterna sköter sin
avfallshantering. Områden som granskas är bl.a. hur sortering sker, att förvaring
av farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska
uppkomsten av avfall samt att verksamheterna för anteckningar om sitt farliga
avfall och rapporterar in uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Kontroll
av transportdokumentation vid transporter av farligt avfall samt miljörapporter
är också en viktig del. En tillsynsmyndighets arbete innebär också att hantera
nedskräpningsärenden.
Mycket av denna tillsyn påverkar målen som finns med i avfallsplanen,
exempelvis mål om förebyggande av avfall, minskad spridning av farliga ämnen
och ökad materialåtervinning. Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att
avfallsplanens mål ska kunna nås även avseende avfall som kommunen inte
ansvarar för.
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4 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot
hållbarhet. Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart
fjärde år och vid behov revideras. Inom Samhällsbyggnadsförbundet ska
uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder ske årligen, och
översyn av hela avfallsplanen behöver påbörjas senast år 2025.
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för att göra en årlig uppföljning av mål
och åtgärder. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunerna kontaktas
och redovisar sina resultat till Samhällsbyggnadsförbundet, som sammanställer
resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och
ansvariga nämnder i respektive medlemskommun och ansvariga för olika
åtgärder enligt avfallsplanens handlingsplan. Uppföljningen görs inför
nämndernas årliga budgetprocesser och kan därmed bidra till att mål och
åtgärder genomförs och att avfallsplanen blir ett levande dokument.
Grundläggande uppgifter som sammanställts till exempelvis miljörapporter kan
även användas som underlag till uppföljningen av avfallsplanen. Avdelningen
Avfall & Återvinning på Samhällsbyggnadsförbundet samordnar en arbetsgrupp
som arbetar med uppföljningen.
Arbetsgruppens möten är ett naturligt forum för planering av genomförande av
åtgärderna i avfallsplanen och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan
förvaltningar och bolag i avfallsfrågor. Med ett sådant forum, som bör träffas
minst två gånger per år, blir det lättare att göra rätt även för kommunernas egna
verksamheter.
Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på
medlemskommunernas hemsidor. Uppdaterade faktaunderlag, såsom uppgifter
om avfallsmängder inom kommunalt ansvar för avfallshantering och
producentansvar samt eventuella förändringar av avfallshanteringen i
kommunerna, kommer att sammanställas årligen i samband med uppföljning av
mål och åtgärder.
Nyckeltal och underlag som kommer att användas vid uppföljningen framgår av
respektive mål.

5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden
I följande kapitel presenteras utvecklingstendenser som är viktiga för
avfallshanteringen, en prognos för omhändertagande av avfall från kommunerna
i KNÖL-området fram till 2030 samt en bedömning av framtida behov av
insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall. Bedömningen baseras i
huvudsak på avfallsplanens mål, nyckeltal och åtgärder. Prognosen fokuserar på
avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som
omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om avfall från industri och
annan verksamhet.
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Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska avvecklas och
att ansvaret för insamling och materialåtervinning av returpapper ska läggas
över på kommunerna, samt att lagstiftningen om producentansvar för
förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för
insamling av förpackningsavfall. Ett förändrat ansvar för returpapper och
eventuellt även för förpackningar kan komma att påverka källsorteringen.
Eftersom osäkerheterna kring detta är stora är de beräkningar och prognoser
som presenteras baserade på dagens ansvarsfördelning.

5.1 Utvecklingstendenser
5.1.1

Befolkningsprognos

De fyra kommunerna i KNÖL-omådet hade år 2020 nästan 46 000 invånare.
Fram till 2030 förväntas befolkningen i området att minska med drygt 3000
personer. Minskningen kommer att ske i olika takt för de olika kommunerna.
Denna förväntade minskning kan innebära utmaningar i att fortsätta att erbjuda
en god service till kommuninvånarna. En stor befolkningsminskning kan också
innebära mindre avfall totalt sett, även om avfallsmängderna per person generellt
sett ökar i Sverige.

Tabell 1 Befolkningsprognos för KNÖL-kommunerna. Källa: SCB.
Kommun

Befolkning 2020

Befolkning 2030

Skillnad
befolkning
2020-2030

Hällefors

6 896

6 200

-696

Lindesberg

23 658

22 100

-1 558

Ljusnarsberg

4 674

4 100

-574

Nora

10 686

10 300

-386

Totalt

45 914

42 700

-3 214

5.1.2

Avfall under kommunalt ansvar

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna ökar. Under år
2018–2019 ökade mängden avfall med 1 %. Det var framför allt
grovavfallsmängderna som ökade, medan mängden mat- och restavfall minskade
något. Utslaget per person blir mängden avfall under kommunalt ansvar ca 467
kg per år.
Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll.
Framför allt ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad
internetförsäljning, medan mängden returpapper minskar i takt med att
hushållen i mindre utsträckning läser papperstidningar. Nettoeffekten av detta
under senare år har inneburit att mängden förpackningar och returpapper per
invånare är i stort sett oförändrad. Ett eventuellt införande av TIS,
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tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar kan komma att påverka de
insamlade mängderna av förpackningar från hushållen.
Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor
och tillväxt i ekonomin kan leda till att avfallsmängderna fortsätter att öka. Dock
finns motkrafter mot denna trend, dels via avfallsbranschen, dels genom andra
samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om
vikten av ett hållbart leverne. Cirkulära affärsmodeller som underlättar för
hushållen att konsumera hållbart kan bidra till att minska sambandet mellan
konsumtion och avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att
avfallsmängderna kan hållas relativt konstanta per invånare. Avfallsplanens
åtgärder gällande förebyggande och ökad återanvändning, både inom
kommunens verksamhet och i samhället, är viktiga i detta sammanhang.
Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits beträffande
hur avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat på att styra
avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan. Denna utveckling kan antas
fortsätta, bland annat genom att bostadsnära insamling av förpackningar och
returpapper väntas ge en bättre källsortering. På nationell nivå 2020 ligger
andelen avfall under kommunalt ansvar som behandlas genom
materialåtervinning på omkring 35 %, biologisk behandling cirka 14 % och
energiåtervinning 50 %. Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar går
direkt till deponi, en siffra som dock stiger markant om aska från
avfallsförbränning räknas in.
5.1.3

Verksamhetsavfall

Näringslivet varierar stort och omfattar allt från gruvbrytning till besöksnäring,
det finns många mindre företag där antalet anställda är under 50 personer.
Största arbetsgivaren (bortsett från kommunen) i Hällefors är Ovako Sweden
AB, i Lindesberg Meritor HVS AB, i Ljusnarsberg Kopparbergs Bryggeri AB och i
Nora Orica Sweden AB.
Alla verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder.
Historiskt sett så har gruvavfall varit det dominerade avfallsslaget i samtliga
KNÖL-kommuner. Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och
rivningsavfall etc. i hög grad är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad
sortering av såväl industriavfall som bygg- och rivningsavfall kan andelen
utsorterat avfall från dessa kategorier förväntas öka. De avfallsflöden som i
dagsläget omhändertas på annat sätt än genom kommunernas hantering
förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala systemen,
då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande.
Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med
mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att allt mer
avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering av
förorenade områden som genererar förorenade massor som måste behandlas.
Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan verksamhet kan
motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av
produktionen.
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På senare år har cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller blivit allt
viktigare för både myndigheter och privata företag, vilket kan bidra till att bryta
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att
mängden verksamhetsavfall minskar.

5.2 Prognos över avfallsmängder
I Figur 1 presenteras en prognos fram till 2030 över hur det avfall som hanteras
genom KNÖL-kommunerna, exklusive slam, samt avfall som omfattas av
producentansvar fördelas på respektive behandlingsmetod13.
Prognosen baseras på avfallsmängder år 2030, förväntad
befolkningsutveckling14 samt att avfallsplanens mål om minskande total mängd
kommunalt avfall per person nås och ökad sortering till följd av genomförande
av åtgärder enligt handlingsplanen (se bilaga 1). Även utbyggnad av
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper förutsätts samt att
mängden matsvinn minskar i en takt som möjliggör en halvering till 2030, enligt
FN:s globala hållbarhetsmål. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras
genom KNÖL-kommunerna samt avfall som omfattas av producentansvar.

Figur 1

Nuläge och prognos över behandling/återvinning av insamlade
avfallsmängder15. Avser avfall som hanteras genom kommunerna och avfall
som omfattas av producentansvar. Spill, siktrester och askor från respektive
behandlingsmetod har inte beaktas.

13

Den behandling som avses är primär behandling och återvinning av mat- och restavfall, förpackningar och
returpapper från fastighetsnära insamling (FNI) och återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall och trädgårdsavfall
från FNI och återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall och elavfall. Vidare omhändertagande av rester
såsom spill, siktrester och askor från olika behandlings- och återvinningsprocesser såsom energiåtervinning
omfattas inte av framtagen prognos.
14 Baserat på en fortsatt befolkningsminskning på i genomsnitt 0,7 % per år.
15 Av det avfall som uppstår i KNÖL-området väntas mängden till materialåtervinning öka genom fastighetsnära
insamling samt förbättrad sortering på återvinningscentralerna. Den totala ökningen materialåtervinning blir dock
mindre än förväntat på grund av minskande befolkning i området. Utsorteringen av matavfall till biologisk
behandling väntas öka men den totala mängden matavfall till biologisk behandling sjunker ändå till följd av
minskat matsvinn och minskande befolkning. Mängden avfall till energiåtervinning väntas sjunka till följd av ökad
utsortering av avfall till materialåtervinning och biologisk behandling och minskande befolkning. Mängden avfall
som deponeras väntas fortsatt vara mycket liten och utgörs av asbest.
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Prognosen innebär att mängden kommunalt avfall per person minskar.
Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per
person i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande
åtgärder kommer att få.
Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas
mängdstatistik för avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till
exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall
från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat
göras.
Prognosen omfattar inte heller vidare omhändertagande av rester såsom spill,
siktrester och askor från behandling eller återvinning av insamlat avfall. Dessa
rester behandlas i huvudsak genom exempelvis energiåtervinning eller
deponering. I detta sammanhang kan särskilt noteras att avfall som behandlas
genom energiåtervinning ger upphov till en mängd aska och slagg som
motsvarar ca 20-25 % av mängden avfall till energiåtervinning. Denna mängd
måste helt eller delvis omhändertas genom deponering

5.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar
Avfallsflödenas framtida utveckling enligt framtagen prognos bedöms inte
föranleda något behov av utökad kapacitet för behandling av avfall i KNÖLområdet. Däremot kan ökad utsortering av vissa avfallsslag för
materialåtervinning medföra behov av ökad kapacitet för mottagning av dessa
avfallsslag.
5.3.1

Avfall under kommunalt ansvar

Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att
behovet av kapacitet för behandling av brännbart avfall genom energiåtervinning
kommer att minska medan behovet av kapacitet för biologisk behandling av
matavfall kommer att öka något.
Även behovet av kapacitet för omlastning och vidareförädling av utsorterade
fraktioner till materialåtervinning kommer troligen att öka. Återvinningen antas
i många fall ske i anläggningar utanför KNÖL-området.
5.3.2

Verksamhetsavfall

För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för
avfallshantering, finns begränsat med information om mängder som
uppkommer inom kommunerna. Även information om kapaciteten i befintliga
anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Det finns inga
uppgifter om att mängden verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt under
planperioden och därmed förändra behovet av behandlingsanläggningar. På
längre sikt kan dock förväntad befolkningsminskning väntas medföra minskade
mängder verksamhetsavfall och därmed minskade intäkter för avfallshanterarna.
Detta skulle kunna innebära att kommunerna skulle behöva ta ansvar även för
insamling av verksamhetsavfall.
Som nämnts i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla. har inga beräkningar
gjorts på mängden verksamhetsavfall.
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5.4 Koppling till fysisk planering
Alla kommunerna i KNÖL-området har översiktsplaner som syftar till att
planera grunddragen i mark- och vattenanvändningen i respektive kommun, i
huvudsak utifrån allmänna intressen. En väl fungerande avfallshantering är ett
allmänt intresse och bör därför finnas med i den fysiska planeringen, exempelvis
beträffande återvinningscentraler, platser för återbruk och avfallsanläggningar.
I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I
arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och
enskilda intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna
avfallshämtning kan behöva utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner
oftast tas fram i tätorter men får som konsekvens att gator i princip alltid
utformas med insamlingsfordonets framkomlighet som en dimensionerande
faktor.

5.5 Investeringar kopplade till nya insamlingssystem och
anläggningar
Under kommande år kommer investeringar göras gällande nya anläggningar för
hantering av avfall i KNÖL-området. Några investeringar gällande nya
insamlingssystem kommer troligtvis inte att göras.
I avfallsplanens handlingsplan med åtgärder, bilaga 1, har resursbehovet för
respektive åtgärd bedömts. En del av åtgärderna berör anläggningar för att
hantera avfall. De investeringar som kommer göras gällande anläggningar i
KNÖL-området är exempelvis:
•

Ny ÅVC i Lindesberg

•

Utveckling på ÅVC:
o

utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för
återbruk

o

utveckling av insamling av farligt avfall

o

införande av nationella skyltsystemet på ÅVC

Investeringarna kommer kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det
inledande arbetet inför ovan nämnda projekt.
Utifrån handlingsplanen kan även konstateras att några åtgärder kan komma att
innebära framtida investeringar gällande både nya insamlingssystem och nya
anläggningar. De eventuella framtida investeringarna är:
•

Plats för mellanlagring av schaktmassor

•

Utveckling av insamlingstjänster för textil

•

System för insamling av förpackningar och tidningar (eventuella kärl,
plats för omlastning då fler fraktioner ska hanteras, etc.)
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6 Konsekvenser av avfallsplanen
6.1 Miljö
Avfallsplanens inriktningsmål, nyckeltal med målvärden och åtgärder bidrar till
att uppfylla nationella miljökvalitetsmål, EU:s miljö-, avfalls- och klimatmål samt
FN:s globala hållbarhetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst
utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Flera åtgärder i avfallsplanens handlingsplan handlar om att förbättra
förutsättningarna för att förebygga avfall och återvinna avfall, exempelvis genom
att utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på
återvinningscentralerna, att inrätta en ”kommunal överskottscentral” för återbruk
av utrustning från kommunala verksamheter samt att ta fram en strategi för att
främja hållbara/cirkulära upphandlingar med fokus på avfallsförebyggande och
att följa upp ställda krav. Det finns även en åtgärd om att ta fram en övergripande
strategi för minskad nedskräpning.
Andra åtgärder i handlingsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis
information om förebyggande av avfall, stöd till initiativ avseende
bytardagar/loppisar, erfarenhetsutbyte inom kommunernas kostverksamheter
angående minskat matsvinn och framtagande av en kommunikationsplan med
utgångspunkt i avfallsplanen. Det tar lång tid att förändra beteenden men om
insatserna följs av förändrat beteende hos många invånare kan åtgärderna på
längre sikt ge stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan men kan även medföra vissa
negativa effekter. Exempelvis kan åtgärder om informera om källsortering leda
till en ökning av transporter med tunga fordon. Den negativa miljöpåverkan kan
motverkas genom att ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala
upphandlingar av insamling och transport av avfall.
Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv
miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande informations- och
utbildningsinsatser, eftersom det tar tid att förändra beteenden.
I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens
genomförande.
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6.2 Ekonomi
Genomförandet av avfallsplanens åtgärder medför ökade kostnader, där den del
som avser avfallshantering inom det kommunala avfallsansvaret finansieras av
avfallstaxan. Till de större kostnaderna hör att:
•

Genomföra informationsinsatser.

•

Ta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i avfallsplanen.

•

Lindesbergs ÅVC

•

Genomföra åtgärder enligt utredning om lämpliga system för insamling
av förpackningar och returpapper.

•

Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall.

•

Utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på
återvinningscentralerna.

•

Använda det nya nationella skyltsystemet på återvinningscentralerna.

•

Utreda möjligheten att införa ”grönt kort” på återvinningscentraler.

•

Utreda alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning och
återbruk.

•

Använda fossilfria bränslen vid insamling och transport av avfall.

•

Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i kommunala
verksamheter.

•

Inrätta en ”kommunal överskottscentral” för återbruk av IT-utrustning
från kommunala verksamheter,

•

Genomföra, analysera och kommunicera mätningar av matsvinn i
kommunernas måltidsverksamheter.

•

Ta fram strategier för att främja hållbara/cirkulära upphandlingar och
minskad nedskräpning.

•

Säkerställa att avfall från kommunala bygg- och anläggningsprojekt
sorteras enligt gällande lagstiftning.

•

Utreda möjligheten till deponi och/eller mellanlager för schaktmassor
och en samordnande funktion för hanteringen.

•

Åtgärda nedlagda deponier enligt separat handlingsprogram.

Genomförandet av åtgärderna förutsätter engagemang från flera olika delar av
kommunernas organisationer. Samhällsbyggnadsförbundet är en nyckelaktör i
arbetet men många viktiga åtgärder avseende exempelvis förebyggande av avfall
bygger till stor del på på engagemang från kommunerna. Åtgärderna kan
medföra kostnader till följd av behov av ökade personella resurser eller andra
driftkostnader men det kan även bli aktuellt med investeringar.
6.2.1

Personella resurser

En del av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna genomföras
med befintliga personella resurser, men beroende på vilka resurser som finns i
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respektive kommun kan det finnas behov av tillfälliga resursförstärkningar eller
omprioriteringar. Flera av åtgärderna kan med fördel genomföras i samverkan
mellan kommunerna i KNÖL-området, vilket bedöms underlätta genomförandet
av avfallsplanen.
Handlingsplanen innehåller ett flertal åtgärder avseende kommunikation. Dessa
åtgärder bedöms delvis kunna genomföras med befintliga resurser men för vissa
kommunikationsinsatser kan de personella resurserna behöva förstärkas.
6.2.2

Övriga kostnader

Några åtgärder i avfallsplanens handlingsplan innebär eller kan innebära
investeringar under de närmaste åren. Exempel på sådana åtgärder kan handla
om att utveckla möjligheterna att ta emot och förbereda avfall för återbruk på
återvinningscentralerna och att säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i
kommunala verksamheter.
6.2.3

Avfallstaxa

Genomförandet av åtgärderna enligt avfallsplanens handlingsplan, under
förutsättning att ett antal åtgärders verkställande resulterar i investeringar och
ändrad drift, kan komma att innebära höjning av kommunernas avfallstaxor.
En del av avfallsplanens åtgärder med avfallsförebyggande och/eller
kvalitetshöjande karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en
framgångsrik satsning på återbruk ge kostnadsbesparingar, då avfall till
förbränning och deponering minskar.
Åtgärder som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för
avfallshantering, utan inom andra verksamheter, ger upphov till kostnader som
inte påverkar avfallstaxan.
6.2.4

Ekonomiska konsekvenser på längre sikt

Utöver ovanstående kända åtgärder som kräver ekonomiska insatser kan ytterligare
drift- eller investeringskostnader tillkomma till följd av genomförande av
förändringar baserat på olika strategier och utredningar, exempelvis strategi för
minskad nedskräpning och utredningar om utveckling av olika delar av
insamlingssystemet.
Genomförande av vissa åtgärder kan även leda till lägre kostnader däribland
åtgärder för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. Andra exempel
är åtgärder som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till
materialåtervinning, vilket innebär större mängder material av god kvalitet.
Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde.
Kostnader kan, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, på sikt innebära
besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser genom att så
långt det är möjligt förebygga avfall, återvinna material i kretsloppet och minska
beroendet av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning
i miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en investering för
framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika åtgärder har
genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan.
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6.3 Service
En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för en fungerande
källsortering. För att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska kunna nås krävs
därför förbättrad servicenivå med bl.a. utvecklade sorteringsmöjligheter och ökad
tillgänglighet på t.ex. återvinningscentralerna.
I utformningen av servicen är det viktigt att inkludera de sociala aspekterna i
avfallsplaneringen och skapa de förutsättningar som olika grupper av människor
behöver för en hållbar avfallshantering. Insatserna måste bygga på en social
konsekvensanalys där kommuninvånares olika behov och förutsättningar
identifieras på ett sätt som möjliggör en målgruppsanpassning av åtgärderna. En
viktig analys är exempelvis hur olika människor rör sig, vilka som har tillgång till
insamlingsplatser och under vilka förutsättningar, var invånarna upplever
otrygghet, och så vidare. På samma sätt har de kommunikationsåtgärder som
genomförs större möjlighet att få genomslag när de utgår från kunskaper om
olika gruppers förutsättningar och behov. På detta sätt kan avfallsplanens
åtgärder bidra till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar avfallshantering
och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle.
I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder med direkt koppling till
servicenivån för avfallslämnare. Till det viktigaste av dessa åtgärder hör att
utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på
återvinningscentralerna och att utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall.
Andra åtgärder som kan komma att bidra till ökad service är utredningar om
lämpliga system för insamling av förpackningar och returpapper, ”grönt kort ” på
återvinningscentraler, alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning
och återbruk samt utveckling av insamlingstjänster för textil.
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Icke- teknisk sammanfattning
Kommunerna i KNÖL-området (Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och
Nora kommuner) har tagit fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen
beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens
avfallshantering, åtgärder för att nå målen och hur uppföljning ska ske för att
målen ska uppnås.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki,
det vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand
återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand
utvinna energi och bara som sista utväg deponera.
Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella
miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av inrättandet av en
kommunal överskottscentral samt genom de krav på fossilfria bränslen som
kommer att ställas vid upphandling av insamling och transport av avfall. Det
är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla kommunens
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för
kommuninvånarna. Arbete med information och kommunikation för att
ändra vanor och rutiner så att mängden avfall ska minska och mängden
materialåtervinning ska öka kommer att innebära stor påverkan om det leder
till att beteenden ändras.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst
medföra positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid
genomförande av planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande
informationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad sortering för
återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser
omfattar kommunerna i KNÖL-området (Kommunerna i Norra Örebro Län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner) och är en
avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid
framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om
avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap.
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
KNÖL-områdets gemensamma avfallsplan kommer att ange förutsättningar
för att bedriva verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de
kan påverka miljön. Avfallsplanen påverkar avfallsanläggningar i
kommunerna och har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I
huvudsak är denna miljöpåverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl
resursanvändning som avfallshantering i KNÖL-området. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) togs av direktionen
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 26 februari 2021.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
2021-02-18 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till
Länsstyrelsen i Örebro län. 202102-25 meddelade Länsstyrelsen i Örebro län
att länsstyrelsen anser att det bör framgå tydligare att utsläpp av
växthusgaser från befintliga och nedlagda deponier ska redovisas i MKB.
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2 Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommuner
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med den gemensamma avfallsplanen är att:
•

vara ett verktyg i kommunernas, förbundets och förvaltningens
arbete med förebyggande och hantering av avfall

•

bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall
ses som en resurs

•

skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till
handlingar som bidrar till avfallsplanens mål

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen innehåller fyra inriktningsmål, nyckeltal med målvärden och
åtgärder för att uppnå inriktiningsmålen. Inriktningsmålen är följande:
1. Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka
2. Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska
öka
3. Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av
farliga ämnen ska minska
4. Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt
Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste åtgärderna i avfallsplanen
vara att:
•

Inrätta kommunal överskottscentral för återbruk från de egna
verksamheterna

•

Ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar av
insamling och transport av avfall

Flera av de aviserade utredningarna kan ha stor inverkan på miljöpåverkan
under förutsättning att utredningarna resulterar i verkliga åtgärder.
Informationsinsatser kan, om de får avsedd effekt göra stor skillnad ur
miljösynpunkt.
Avfallsplanen innehåller även åtgärder inom följande områden, av särskild
betydelse från miljösynpunkt:
•

Ta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i avfallsplanen

•

Höja kunskapsnivån hos invånarna genom information om
kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö samt informera
angående vikten av att förebygga avfall, fördelar med och möjligheter
att förebygga avfall och matsvinn, nyttan med källsortering och
återvinning samt befintliga insamlingstjänster för elavfall

•

Informera om hantering av skrotbilar
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•

Informera och uppmärksamma företag vid tillsyn om
avfallsförebyggande arbete och källsorteringsmöjligheter för
återvinning och hantering av farligt avfall

•

Ta fram och distribuera informationsmaterial om avfallshantering
och förebyggande inför event och vid uppstart av nya företag

•

Upprätthålla och utveckla samarbete mellan
Samhällsbyggnadsförbundet och större fastighetsägare

•

Synliggöra ”mina sidor” för avfallshantering

•

Ta fram en övergripande strategi för minskad nedskräpning

•

Vid samråd med producenterna diskutera hur nedskräpning vid ÅVS
kan minska

•

Använda det nya nationella skyltsystemet på ÅVC samt vägledning
avseende uppmärkning av avfallskärl till fastighetsägare.

•

Utreda servicenivå och utformning av ÅVC

•

Bygga en ny ÅVC i Lindesbergs kommun.

•

Utreda möjligheten att införa ”grönt kort” på ÅVC och utifrån
resultatet genomföra föreslagna åtgärder

•

Utveckla möjligheter att lämna och förbereda avfall för återbruk på
ÅVC

•

Utreda alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning och
återbruk

•

Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall

•

Undersöka möjligheten att utveckla insamlingstjänster för textil

•

Se över tjänsteutbud för avfallshantering (t ex hämtningsintervall för
att uppmuntra till mindre mängder mat- och restavfall)

•

Öka insamlingen av det matavfall som uppstår

•

Utreda lämpliga system för insamling av förpackningar och
returpapper och genomföra åtgärder enligt utredning

•

Säkerställa att avfall från bygg- och anläggningsprojekt sorteras enligt
gällande lagstiftning

•

Utreda möjligheten till dels deponi och/ eller mellanlager för
schaktmassor och dels en samordnande funktion för hantering av
schaktmassor

•

Åtgärda nedlagda deponier enligt separat handlingsprogram

•

Ta fram en strategi för att främja hållbara/ cirkulära upphandlingar
samt följa upp ställda krav
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•

Se över och där så är möjligt fasa ut engångsprodukter i kommunal
verksamhet

•

Fortsätta samverkan i länet avseende hållbarhet i exempelvis
upphandlingsfrågor och ”Avfallssamverkan i Örebro län”

•

Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns och används i samtliga
kommunala verksamheter

•

Stötta initativ avseende bytesdagar/ loppisar

•

Arbeta med minskning av matsvinn genom erfarenhetsutbyte
planering, tillagning och beställning

•

Genomföra, analysera och kommunicera mätningar av matsvinn i
kommunernas måltidsverksamheter

•

Säkerställa att avfallsverksamheten medverkar i plan- och
bygglovsprocesser och vidareutveckla detta arbete

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits
till kommunernas översiktsplaner, miljömål och miljö- och
hållbarhetspolicies.

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling.
Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan.
Åtgärder i planen syftar till att främja hushållningen med naturresurser
genom ökade möjligheter till förebyggande, återanvändning och
materialåtervinning av avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna
och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter
eller tjänster som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka
miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande)
effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de
avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över hanteringen och
behandlingen av avfallet.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter,
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara
väsentliga för genomförande av avfallsplanen:
•

Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att förbättra
hanteringen av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller
samt minskad nedskräpning.
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•

Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst
åtgärder för att minska mängden avfall, förebyggande av avfall, ökad
återanvändning och materialåtervinning.

•

Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst eventuella om- och
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller
liknande, på en övergripande nivå.

•

Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst eventuell gas från
aktiva och nedlagda deponier, utsläpp från transporter och
förebyggande av avfall.

•

Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och
nedlagda deponier, återvinningscentraler och
återvinningsanläggningar.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska
miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens
mål och målnivåer för nyckeltalen.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med
hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns
tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det
exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen
är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms
dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år
som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.
3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör
anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar
som redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande
av avfallsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande
klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att innebära
problem för avfallshanteringen:
•

Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade
vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred/ras) samt
ökad risk för tjälskador.
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•

Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan
medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.

•

Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre
temperaturer och även värmeböljor.

•

Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre
temperaturer och fuktigare klimat.

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående
klimateffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis
fysiska åtgärder i en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de
år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att
på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål
som har en koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och
miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle
kommunernas tidigare avfallsplaner fortsätta att gälla. Den tidigare
gemensamma avfallsplanen gällde för perioden 2016-2020. Uppföljning av
denna avfallsplan finns i bilaga 4 till avfallsplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas
för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av
avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli
eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses
över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär
därmed att föregående avfallsplaner inte skulle uppfylla nu gällande
lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns
miljökvalitetsnormer för:
•

Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)

•

Vatten (normer för statusklassificering)
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•

Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)

•

Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att
planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder
som respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja
en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS
2001:554. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till
följd av planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för
kommuner med över 100 000 invånare. Ingen av kommunerna omfattas av
dessa krav. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen”
SFS 2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i
FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya
nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte
innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella
mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9
anges därför de mål på både nationell nivå och EU-nivå som berör
avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunernas
avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall
gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande
europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till
den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt
förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025,
år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.

1

www.globalamalen.se
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3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:
•

God bebyggd miljö

•

Begränsad klimatpåverkan

•

Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9

3.7 Nationella etappmål
För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen.
Etappmålen är tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella
för denna MKB listas nedan. Dessa återfinns inom avfallsområdet,
klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom de nedan listade etappmålen
finns etappmål avseende genetisk mångfald och skydd av områden, etappmål
angående hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga ämnen
som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i varor, utveckling
och tillämpning av EU:s kemikalieregler.
3.7.1

Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)

•

Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds
för återanvändning till 2025

•

Ökad resurshushållning i byggsektorn till 2020

•

Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023

•

Återanvändning av förpackningar till 2030.

•

Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.

•

Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.

3.7.2

Begränsad klimatpåverkan

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 40 % till år 2020.

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030.

•

Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år

•

Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp.

•

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med
minst 70 procent senast år 2030.

3.7.3
•

Luftföroreningar
Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025
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3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella
avfallsplanen. Den nationella avfalllsplanen reviderades under 2020, främst
utifrån EU:s avfallspaket. I den nationella avfallsplanen konstateras att
Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den
nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger områden som är
fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall,
elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och
identifiera relevanta nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas
avfallsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och
åtgärderna i avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I
sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i avfallsplanen som
särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget
bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens
åtgärder om de genomförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål
och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder
som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall och minska
nedskräpningen. Efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier kommer
att genomföras enligt separat handlingsprogram som hänvisas till i
handlingsplanen.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering
i exempelvis detajplaner samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna
väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mål,
nyckeltal/målvärde och åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån
hur mål, nyckeltal med målvärden samt åtgärder inom respektive område
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen.
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4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall,
minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller.
Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på
luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det
sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till
mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och
miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt
eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas
negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan
bidra till upplevelse av otrygga2 miljöer. Risken för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även
bidra till diffus spridning av farliga ämnen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt,
exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är
i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av
människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till
irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det
nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar
från trafikbuller ska minska.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis
genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av
avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av
föreslagen avfallsplan bedöms som liten. Inga av åtgärderna bedöms påverka
bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna kommer inte
att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I avfallsplanen finns åtgärder som handlar om farligt avfall:

2

•

Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall

•

Informera om insamlingstjänster för elavfall

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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I samband med tillsynsbesök på företag uppmärksamma
sorteringsmöjligheter för avfall för återvinning och hantering av
farligt avfall

Om dessa åtgärder genomförs och om de medför förändrade
beteendemönster kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall
i restavfallet.
Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom
exempelvis minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning
innebär positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv
upplevelse vid vistelse i naturen och andra områden, som är viktiga ur
rekreationssynpunkt för boende, turister och andra besökande. Det bidrar
även till upplevelse av ökad trygghet. Om aviserat aktivt arbete sker, med en
strategi för minskad nedskräpning, kan detta medföra minskad
nedskräpning.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som
borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion,
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst:
•

återbruk och avfallsförebyggande arbete

•

utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och
grovavfall

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

Matavfall samlas in i samtliga KNÖL-kommuner och sker med separata kärl
och papperspåsar.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Karlskoga produceras
biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och
ersätter därmed fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även
minskad klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I
rötningsprocessen bildas biogödsel som används som gödningsmedel.
Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av
fosforgödselmedel.
Under 2019 insamlades ca 63 kg förpackningar och returpapper3 per
invånare för återvinning, vilket innebär att insamlingen är på genomsnittet
nationellt (64 kg/invånare).
Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom
att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
3

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan
på materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå
om mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till
återanvändning samt återvinning ökar.
Arbetet med att informera om och underlätta återanvändning och
återvinning kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv
inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att
öka.
Om föreslaget arbete med förbättring av kommunernas eget arbete med
förebyggande, återanvändning och sortering av avfall inom de kommunala
verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en förebild och gå före i
arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete är det viktigt
att utveckla rutiner och bygga upp kunskap om miljökrav i upphandlingar
och inköp.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att
ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid
mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det
och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken
utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid,
men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn vid företag.
Erfarenhetsmässigt brukar det ofta föreligga svårigheter för kommunernas
tillsynsmyndighet att prioritera frågor om sortering. Om målen ska uppnås
och åtgärderna genomföras behöver dessa frågor prioriteras hos
tillsynsmyndigheten och resurser kan behöva tillföras för exempelvis
utbildning och rutiner.
Källsortering i kommunernas verksamheter sker men har inte
implementerats fullt ut i alla delar. Orsaken till de svårigheter som kan
finnas med införandet behöver identifieras och åtgärdas för att
källsorteringen ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter. Till
detta arbete behövs resurser för exempelvis inventering och implementering.
Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att sortera avfallet och
vara förebilder för kommuninvånarna.
Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar
för att kunna genomföra upphandlingar med dels krav på fossilfria bränslen
och dels krav som leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av
avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå
bättre resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet.
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Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller
de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny
råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvänding
och återvinning av bygg- och rivningsavfall från kommunala verksamheter.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och
kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Kommunerna består av fyra större tätorter, mindre tätorter samt boende på
landsbygden. I kommunerna bor ca 75 % av invånarna i tätorter.
Nora tätort är känd som Nora trästaden som bör bevaras. Detta kan innebära
utmaningar i arbetet med att utveckla avfallshanteringen.
Avfallsplanen föreslår inga förändringar av insamlingssystem även 0m
utredning av hur insamling av förpackningar och returpapper ska
genomföras ska ske. Den relativt nya producentansvarslagstiftningen och
kommande revideringar av förordningar gällande returpapper och
förpackningar kan innebära behov av om- och tillbyggnader. Detta tas inte
upp i avfallsplanen.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om arbetet med att förbättra samarbetet avseende avfallshantering i
planprocessen, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom
ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och dyrare att genomföra.
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och
miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall
samt transporternas påverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta
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ca 44 kg mat per år4, mat som istället hade kunnat ätas upp, och som kallas
matsvinn.
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som
presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år5.
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar,
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en
mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna
som kommer direkt från avfallshanteringen. Insamling av avfall i
kommunerna sker för närvaranade delvis med förnybara bränslen.
I kommunerna finns sammanlagt 8 stycken återvinningcentraler varav fyra
stycken har fullt utbyggd service (en i varje kommun). De övriga fyra ligger i
Lindesbergs kommun och har endast begränsad service.
Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat
metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det
inte sker betydande läckage till luft.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat.
Detta bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall
(exempelvis grovavfall) i högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som
ska transporteras till olika platser för återvinning.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning
av lungfunktion och cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd
temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade
transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa
andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten.
5 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health
impacts”, C 317
6
Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
4
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Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och
klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med
åtgärder som syftar till att:
•

Minska mängden avfall som uppkommer

•

Öka materialåtervinningen

4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom
minskade utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om
mängden avfall som uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis
50 kg/person och år (totala mängden kommunalt avfall i kommunerna år
2019 var ca 470 kg/person och mängden mat- och restavfall var ca 196
kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 2 300 ton avfall. Denna
minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från
avfallshanteringen med uppskattningsvis 5 100 ton koldioxidekvivalenter
eller motsvarande ungefär 3 900 000 mil bilkörning med en medelstor
bensindriven personbil7.
Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall
Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd
förebyggt
avfall, ton
Förebyggande,
2 300
generellt

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg
mil/år (personbil, bensin)
5 100 000
3 900 000

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har
därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge
upphov till ca 44 kg matsvinn per år(1), mat som istället hade kunnat ätas upp.
Om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det skulle
innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg matavfall per
invånare och år skulle detta kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet
koldioxidekvivalenter) minskar med totalt ca 1 100 ton, se Tabell 2 nedan.
Detta motsvarar i sin tur cirka 780 000 mils körning med en medelstor
bensindriven personbil.
Tabell 2

Material
Matsvinn

Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs
genom minskat matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19.

Mängd
matavfall,
ton/år
460

Minskad mängd Motsvarar
CO2e, kg/år
mil/år (personbil, bensin)
1 100 0009
780 000

7

Folkmängd i kommunerna 2019: ca 46 098 personer. 50 kg x 46 098 personer = 2 300 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
8
Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten.
9
Folkmängd i kommunerna 2019: ca 46 098 personer. 10 kg x 46 098 personer = 460 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
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Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och
klimat när det får de effekter på människors beteenden som önskas.
4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser10 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är
större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden
transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att
återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor
samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid
nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar, som samlades
in i kommunerna år 2019 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet
koldioxidekvivalenter) minskar med ca 1 500 ton om allt materialåtervinns,
se Tabell 3 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 300 000 mils bilkörning
med en medelstor bensindriven personbil.
Tabell 3

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som
återvinns. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material
Papper
Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt

4.4.4

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd
CO2e, kg/år

780

160 000

Motsvarar
mil/år (personbil, bensin)
160 000

410
90
690
920
2 890

250 000
170 000
240 000
650 000
1 470 000

210 000
130 000
210 000
550 000
1 260 000

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
utredningar och de informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen
omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen
minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här råder
kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter och kan
påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas. Det
är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunala
10

Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för
kommuninvånarna.
För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid
genomförande av planen föreslås att:
•

Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier
enligt tidigare utredning följs upp, så att miljömässigt riktig hantering
av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar.
4.5.1 Nuläge och förutsättningar
4.5.1.1 Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva
och nedlagda deponier. I kommunerna finns enligt förteckningen i bilaga 3
sammanlagt 63 stycken identifierade nedlagda hushållsavfallsdeponier. Av
dessa är 23 st i riskklass 2 och 37 i riskklass 3.
4.5.1.2 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar
I kommunerna finns sammanlagt 8 stycken återvinningcentraler. Fyra av
dessa har fullt utbyggd service (en i varje kommun) och på dessa kan både
privatpersoner och företag lämna avfall. På återvinningcentralerna kan
grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt avfall och återbruk lämnas.
De övriga fyra återvinningscentralerna ligger i Lindesbergs kommun och har
endast begränsad service för privatpersoner med begränsat antal fraktioner
som kan lämnas.
I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall.
4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av det kommunala avfallet,
uppstår olika sorters aska. En stor del av askan har använts till
anläggningsändamål på deponier under många år. För att undvika att aska
måste deponeras är det extra viktigt att det kommunala avfall som skickas till
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden
avfall som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan
återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid
hantering av farligt avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och
vatten.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad
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återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång
sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till
omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
Den handlingsplan för åtgärder av gamla deponier som finns framtagen
kommer att minska risken för negativ miljöpåverkan.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken
samt uppkomna mängder lakvatten.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att
information om avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre
behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom
bättre resurshushållning och minskad risk för exempelvis elavfall i
restavfallet. Ökad källsortering skulle dock även kunna bidra till negativ
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling
ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större än de negativa
konsekvenserna av ökade transporter.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och
de informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade
vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden
som materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunerna över ett flertal
åtgärder inom sina egna verksamheter och kan påverka exempelvis genom de
upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas vid inköp. Det är
viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för
kommuninvånarna.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De
positiva effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning
och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.
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5.2 Nationella och internationella miljömål
Avfallsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på:
ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall,
minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter
väl till globala miljömål samt nationella miljökvalitetsmål och etappmål.
Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv
riktning av genomförandet av kretsloppsplanen om målen uppnås.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:
•

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som borde
ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/
återbrukas.

•

I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn vad gäller bla
sortering. Om målen ska uppnås och åtgärderna genomföras behöver
dessa frågor prioriteras hos tillsynsmyndigheten och resurser kan
behöva tillföras för exempelvis utbildning och rutiner.

•
•

Orsaken till de svårigheter som kan finnas med införande av
källsortering i kommunernas verksamheter behöver identifieras och
åtgärdas för att källsortering ska kunna införas i samtliga kommunala
verksamheter. Till detta arbete behövs resurser för exempelvis
inventering.

•

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga
upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med dels krav
på fossilfria bränslen och dels krav som leder till återanvändning,
återvinning och förebyggande av avfall.

•

Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen
uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna
materialen till ny råvara.

•

Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla
kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och
vara förebilder för kommuninvånarna.

•

Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier
enligt tidigare utredning följs upp, så att miljömässigt riktig hantering
av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs.

•

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i
marken samt uppkomna mängder lakvatten.
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5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av
föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk
samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet
av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad
mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen
är större än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter till
de nationella miljömålen.

6 Uppföljning
Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av
avfallsplanen. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och
åtgärder kommer att ske årligen av Samhällsbyggnadsförbundet.
Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen
och miljöpåverkan. Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig.
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Uppföljning av Kommunal Avfallsplan BKT
2016-2020
Utgångsår är om inte annat anges 2015. Målnivån har satts gemensamt för
Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen.
Nedan presenteras resultatet av uppföljningen av respektive avfallsplan och en sammanfattning
av uppföljningen. I den nya avfallsplanen har det tagits hänsyn till mål enligt tidigare
avfallsplaner. Kommentarer avser noteringar utifrån interna underlag och samtal med ansvariga
inom olika verksamheter.
Status för de tidigare avfallsplanernas mål och åtgärder enligt handlingsprogram har bedömts på
en tregradig skala enligt följande:
Ej uppnått/genomfört



Delvis uppnått/genomfört



Helt uppnått/genomfört

☺
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2021-04-22

Övergripande
Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis
Abonnentregistret uppdateras löpande och arbetet har inget definierat slut, fortsatt registervård kommer att ske.
Under planarbetet infördes en app där medborgare har möjlighet att inkomma med synpunkter och göra
felanmälan, som den var utformad gick det inte att få till möjligheten med sorteringsguide. Samverkan med SFi har
skett men inte i någon större utsträckning. Alla bygglov för nybyggnationer kommer till Avfallsavdelningen för
remiss.

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å1.

Uppdatering av abonnentregister avfall.
Genomföra en riktad kampanj mot de
som inte har abonnemang.

Punktinsatser har utförts



Å2.

Se över möjligheterna att införa app för
avfallssortering samt förebyggande av
avfall.

Ej genomfört



Å3.

Information på flera språk gärna med
bilder. Samarbete med migrationsverket
och SFI kring avfallsinformation.

Informationsinsatser har utförts i samarbete
med SFI



Å4.

De kommunala avfallsföreskrifterna ska
revideras. Inkludera översyn av
hämtningsintervall för avfall.

Revidering ej genomförd



Å5.

Utveckla rutiner för att planering för
avfall och slam ska komma in tidigt i
kommunernas planeringsarbete.

Avfallsavdelningen är remissinstans för
bygglov

☺

Å6.

Kundenkät ska genomföras 2016 och
sedan följas upp.

Kundenkät genomfördes 2018 och mynnade ut
i förändrade öppettider på ÅVC

☺

2(9)

UTFALL

§154/21 Gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - KS 2021/179-9 Gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora : Uppföljning tidigare avfallsplan

Bilaga 4
Uppföljning av Kommunal Avfallsplan BKT 2016-2020

2 juni 2021

Förebyggande av hushållsavfall Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår
inklusive återbruk
Strategier:
•

Mängden avfall ska minska.

• Det ska vara enkelt att lämna produkter till återanvändning och avfall till förberedelse för återanvändning
(NV).
•

Mängden matsvinn (användbar mat som slängs) ska minska.

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis
Mängden mat som slängs från kök i kommunal regi blir mindre då alla verksamheter arbetar efter utarbetad
verksamhetsplan. Det kommunala återbruket har inte genomfört någon större förändring, vissa aktörer har slutat
medans andra har börjat dock har Fritidsbanken etablerat sig i tre kommuner.

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/
KOMMENTARER

1.

Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med
möjligheten att lämna saker till återbruk.
Fråga kunderna i början av planperioden och bli 10 %
bättre under perioden.

Kundundersökning ej genomförd

2.

Alla kök i kommunal verksamhet (tillagning och
mottagning): Mängden kökssvinn per tillagad portion ska
minska med 30 %. (Baseras på mängd mat som slängs i
köken. Skal och liknande som ”måste” slängas räknas inte
med)

Arbetet med kökssvinn ser olika ut
i kommunerna, dock så arbetar alla
kök med detta

3.

Alla skol- och förskolekök i kommunal verksamhet:
Mängden tallrikssvinn per tillagad portion ska minska med
10 % (Baseras på mängd mat som slängs från tallrikar.
Följs upp genom att mäta minst en vecka per termin.)

Arbetet med tallrikssvinn ser olika
ut i kommunerna, dock så arbetar
alla kök med detta

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/
KOMMENTARER

Å7.

Utveckla återbruket på de fyra största
återvinningscentralerna. Genomföra aktiviteter kopplat
återbruk.

Ej genomfört

Å8.

Utreda möjligheterna att ta emot bygg- och
rivningsavfall till återbruk.

Ej genomfört

Å9.

Mätning av tallrikssvinn i äldrevården ska påbörjas.

Mätning görs enligt schema

Å10. Utbildning kring matsvinn för alla berörda kök i
kommunal verksamhet; inklusive serverande och
deltagande personal.
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Personal utbildas enligt
verksamhetsplan
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☺
☺
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Å11. Ta fram informationsmaterial kopplat till matsvinn i kök
i kommunal verksamhet.

2 juni 2021

☺

Vid skolor finns bordsryttare med
olika budskap gällande matsvinn

Källsortering hushållsavfall Det vill säga den sortering som hushåll och företag
utför när avfall har uppståt
Strategier:
•

Utvecklingen för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial ska följas.

• Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande källsortering på
arbetsplatsen.
Sammanfattande bedömning: Uppfylls
Kommunala verksamheter gör mycket för att sortera ut det som de kan även om möjligheten till sortering av
förpackningar kan bli bättre. SBB och kommunerna förljer utvecklingen runt “förpackningsfrågan” och inväntar
riktlinjer

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/
KOMMENTARER

4.

Samtliga kommunala verksamheter
sorterar ut matavfall, merparten har
möjlighet till sortering av förpackningar

Alla kommunala verksamheter ska ges
förutsättningar för källsortering av det
avfall som uppkommer (matavfall samt
förpacknings- och tidningsmaterial).

UTFALL

☺

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/
KOMMENTARER

Å12. System för fastighetsnära insamling
av förpacknings- och
tidningsmaterial ska utredas och
förslag ska utvärderas.

SBB har inte gjort någon egen utredning,
inväntar TIS



Å13. Genomgång av att alla kommunala
verksamheter har abonnemang för
matavfallsinsamling. Genomföra
dialog med de som inte har.

Arbetet har skett i samverkan med de
kommunala fastighetsbolagen

☺
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Förlagt Farligt avfall Det vill säga insamling, transport och behandling av
utsorterat farligt avfall
Strategier:
•

Det ska vara enkelt att lämna farligt avfall och elavfall.

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis
FA i restavfallet håller en låg nivå. Öppettiderna på ÅVC har förändrats och gjort det mer tillgängligt för de flesta
att göra ett besök och sortera FA och el-avfall

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

5.

Plockanalys 2016 visar att andelen för villa är 0,251% samt för lägenhet 0,1-0,5%

Andelen farligt avfall och elavfall ska
vara max 0,5 % i kärl- och säckavfall.

UTFALL



ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å14. Se över insamlingssystem för
farligt avfall, inklusive elavfall, för
ökad tillgänglighet (mobil
insamling, FA-vagnar inkl
säkerhet, försäljnings-ansvar).

Ingen översyn av systemen, bättre uppmärkning av
sorteringsvagnar har skett



Å15. Öka information kring farligt avfall
med fokus på kemiskt avfall samt
mediciner. Ev i samarbete med
VA.

Ej genomfört
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Kärlavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av kärlavfall
Strategier:
•

Matavfall ska behandlas biologiskt.

Sammanfattande bedömning:
Den miljöstyrande taxan fungerar och fler väljer att sortera ut sitt matavfall i separata kärl

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

UTFALL

6.

Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
till biologisk behandling (rötning eller
hemkompostering) ska öka till 80 % (71 %
2013).

Helår 2020 82% Hällefors-76,3%. Lindesberg86,1%. Ljusnarsberg-72%. Nora-83,8%

☺

7.

Andelen matavfall i kärlet för brännbart ska
minskas. Plockanalys ska visa på 5
procentenheters minskning under
planperioden.

Bara en plockanalys har gjorts under
planperioden



ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

UTFALL

Å16. Genomföra informationskampanj riktad
till hushåll, särskilt i Ljusnarsberg och
Hällefors, för att öka utsorteringen av
matavfall.

Riktade brev har gått ut till fastighetsägare i
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner

☺

Å17. Genomföra plockanalys av det brännbara
kärlavfallet ska göras vartannat år med
start 2015.

Plockanalys gjordes 2016



Å18. Utifrån genomförd plockanalys utreda
vilka eventuella åtgärder som behöver
göras exempelvis information.

Utredning visar stor andel förpackningar och
matavfall, inga speciella insatser har
genomförts
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Grovavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall
Strategier:
•

Hushåll ska kunna lämna grovavfall på ett enkelt sätt

•

Fler materialslag ska sorteras ut till materialåtervinning

•

Utvecklingen för textilåtervinning ska följas och införas när system finns

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis
Öppettiderna på ÅVC har förändrats utifrån kunders besöksmönster vilket leder till bättre tillgänglighet, under
perioden har utsortering av textilier påbörjats. Antalet ÅVC är samma som innan perioden.

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

8.

Vid kundenkät svarar 77% att de är ganska
eller mycket nöjda

Minst 80 % av hushållen ska vara ganska
eller mycket nöjd efter besök vid
kommunens återvinningscentral (77 % år
2013).

UTFALL



ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å19. Utreda servicenivå för grovavfall;
möjligheterna att erbjuda hämtning av
grovavfall kontra antalet
återvinningscentraler.

Ej genomfört



Å20. Införa utsortering av isolering, grovplast
(plast utan producentansvar) och textil
på de stora ÅVC-anläggningarna.

Textil infört 2020



Å21. Göra en årlig översyn av öppettider ÅVC.

Öppettiderna har setts över och reviderades
2019

☺
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Latrin och slam från enskilda brunnar Det vill säga insamling, transport och
behandling av latrin och slam från enskilda brunnar
Strategier:
•

Miljöpåverkan från enskilda avlopp ska minska.

• Den nationella utvecklingen kring minireningsverk och fosforfällor ska följas och verksamheten anpassas
utifrån den.
Sammanfattande bedömning: Uppfylls inte
Ingen informationskampanj avseende enskilda avlopp är genomförd . Vid tillsyn av enskilda avlopp informeras
dock delvis om miljöpåverkan från enskilda avlopp. Punktinsatser avseende abonnentregister slam har
genomförts.

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å22. Genomföra informationskampanj riktat
till hushållen med enskilda avlopp ska
genomföras kring skötsel och tömning
av enskilda anläggningar.

Ej genomfört. . Vid tillsyn av enskilda avlopp
informeras dock delvis om miljöpåverkan från
enskilda avlopp. Under 2020 genomfördes
tillsyn vid ca 400 avlopp.



Å23. Uppdatering av abonnentregister slam.
Fokus på fast boende med
avfallsabonnemang som varken har
kommunalt VA eller abonnemang för
slamtömning.

Punktinsatser har genomförts
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Nedlagda deponier
Strategier:
•

Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Sammanfattande bedömning: Uppfylls.
Klassificering och priortiering av kommunala deponier genomförd. Åtgärdsplan framtagen.

MÅL 2020
(jämfört med år 2015)

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

9.

Inventering genomförd 2015-2017. I inventeringen
klassificerades de kommunala deponierna

Samtliga nedlagda kommunala deponier
ska klassificeras enligt MIFO1 och 21

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å24. Genomföra klassificering senast 2016
av nedlagda kommunala deponier.

Inventering genomförd 2015-2017. I inventeringen
klassificerades de kommunala deponierna

Å25. Ta fram åtgärdsplan för nedlagda
kommunala deponier samt utreda
ansvarsfrågor.

Prioritering och åtgärdsplan framtagen.

UTFALL

☺
UTFALL

☺
☺

Nedskräpning
Strategier:
•

Nedskräpningen ska minska.

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis
Insatser för att minska nedskräpningen görs löpande under året, självtömmande “pantrör” har placerats ut på
strategiska platser.

ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER

Å26. Ta fram rutiner för hantering av
nedskräpning inom kommunerna,
exempelvis gällande skrotbilar och
skogstippar.

...

1

UTFALL



1 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits, vilka ämnen

som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter
dessa förekommer samt spridningsvägar.
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Bakgrund
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och
länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter
om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för
människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit
verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder
redovisas.
Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport 6760 till föreskrifterna bör det för varje
deponi anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som
deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken
tidsperiod som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.
Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall.
De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs
avfall.

1 Genomförd inventering och riskklassning
Totalt finns det enligt Länsstyrelsen i Örebro län ca 440 st. nedlagda deponier i
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Av dessa är en stor del
gamla gruvupplag eftersom gruvnäringen har varit omfattande i regionen. Ett 70-tal
deponier har identifierats som innehållande hushållsavfall.
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner genomfört en inventering
och riskklassning av nedlagda hushållsavfallsdeponier i kommunerna
Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i rapporter
2017. Utifrån genomförd MIFO1-utredning har en prioritering av de deponier som
har riskklass 2 (stor risk) genomförts. I prioriteringen har även en tidplan utformats.
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2 Resultat av inventering och riskklassning
hushållsavfallsdeponier
I Tabell 1-4 presenteras grundläggande uppgifter om de nedlagda deponier i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, baserat på den
inventering och riskklassning som genomfördes 2015-2017 av de nedlagda deponier
som tagit emot hushållsavfall. I tabellen anges koordinater enligt Sweref99TM (N
resp E).
Totalt har 63 nedlagda hushållsavfallsdeponier identifierats. Av dessa har ingen
riskklass 1, 23 stycken riskklass 2, 37 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4.
Tabell 1

Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Hällefors kommun enligt
genomförd inventering 2015-2017

Hällefors
kommun

Avslutad
(år)

Volym
förorenade
massor m3
(uppskattat)

Planerad
Riskklass
e
Mifo1 åtgärder

N

E

Påbörjad
(år)

1.
Bergslagsgårdens
egen tipp
2. Brunnsjögruvan
3. Deponi
Lungsälven

6641406

474347

?

Före 1984
års
kartering

1500

3

-

6610069

471989

?

?

50x50 m

3

-

6614409

471184

?

?

2000

2

4. Grängshyttans
deponi
5.
Hammarfallstippen

6619799

486236

?

1950-talet

Ej uppskattat

3

Ingår i
plan för
gamla
deponier
-

6623265

471229

?

Före 1984
års
kartering

1000

3

-

6. Hjulsjö deponi 1

6618373

486871

Ingen riskklassning

-

7. Hjulsjö deponi 2

6628200

486574

Ingen
kommunal
deponi.
Trafikverket
deponerat
schaktmassor.
?

3

-

19681970
(enligt
närboende)
Enl.
kartering 85
avslutad
1950/60talet

1500
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Hällefors
kommun

Avslutad
(år)

Volym
förorenade
massor m3
(uppskattat)
30 000

N

E

Påbörjad
(år)

8. Jordantippen

6619323

474448

1940 (1800)

1966

9. Ljustjärnstippen

6624699

470762

?

före år
1984

10. Loka-tippen

6606894

470669

?

11. Piteå deponi

6628035

471421

12.
Rotkoppsgruvan

6633485

484710

1800-talet
restprodukter,
industri
1948
kommunal
deponi
1950-talet

13. Saxhyttans tipp

6622708

469807

?

14. Saxhyttefallet

6621850

473266

15. Sikforstippen
16. Silkesdammstippen
17. Sirsjöberg
18. Västeråstippen

6630476

Planerad
Riskklass
e
Mifo1 åtgärder
2

? Små mängder
3
avfall enl T
efter besök
Före 1984 ? Ingen deponi Ingen riskårs
hittad, små
klassning
kartering
mängder
1983
750 000
2

Ingår i plan
för gamla
deponier
-

-

Ingår i
plan för
gamla
deponier

1971/197
2

1000 - 2500

2

?

3

?

före 1984
års
kartering
?

?

Ingen riskklassning

-

476480

?

1950-talet

1000-3000

3

-

6642410

474715

?

1940 1950

?

3

-

6631491

480216

?

1965

?

3

-

6627791

471924

?

?

7 000

3

-
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Ingår i
plan för
gamla
deponier
-
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Tabell 2

Lindesbergs
kommun

Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Lindesbergs kommun enligt
genomförd inventering 2015-2017

Påbörjad
(år)

Avslutad
(år)

N

E

1. Allmänningbo
deponi / bevakat
område
2. Frövi deponi

6624199

528348

6591081

521852

?

?

3. Gammelbo
deponi
4. Gladtjärnsberget
deponi

6629131

521960

1950talet?

6621193

519537

5. Grönbo

6609531

6. Hidingen

Volym
förorenade
Riskmassor m3 klassning Planerade
(uppskattat)
Mifo1
åtgärder
Ingen riskklassning

-

80 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

1970talet?

2500-5000

3

-

?

?

5000-7000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

522378

?

?

5000-7000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

6607848

509743

1962

1980

400 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

7. Håkansboda

6620138

510903

?

70- / 80talet?

75 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

8. Kloten deponi

6643311

514761

?

70-talet?

22 500

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

9. Löa deponi

6631361

508937

?

80-talet?

>20 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

10. Morskoga
deponi
11. Norra Ramsberg
deponi

6618972

520694

?

?

<1000

Ingen riskklassning

-

6628033

515919

30-50 år?

1960- /
1970-talet

>20 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

12. Ramsberg

Samma
deponi som
Håkansboda?

13. Smedsjöns
deponi

6612552

Ingen
riskklassning
504133

?

?
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ca 10 000

3

-

-
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Lindesbergs
kommun

N

E

Påbörjad
(år)

14. Tredingen, äldre
delen

6606209

512323

1947

1956

15. Tredingen,
nyare delen
16. Wedevågs
deponi

6605930

512043

1956

1964

6598402

516385

1900

17. Ålsäng deponi,
Fellingsbro

6586980

538146

?

kommunal
deponering
avslutad
någon gång
på 1970talet /
fortsatt
deponering
av
industriavfall
(slipmull) till
2004
? (1970talet?)
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Avslutad
(år)

Volym
förorenade
Riskmassor m3 klassning Planerade
(uppskattat)
Mifo1
åtgärder
3500 - 5300
(rapport
2008)
> 25 000

4

-

2

-

7000 - 9000

3

-

>1000 och
<10 000

3

-
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Tabell 3

Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Ljusnarsbergs kommun enligt
genomförd inventering 2015-2017
N

E

Påbörjad
(år)

Avslutad
(år)

1. Basttjärn
2. Dalskogen,
Bångbro

6653797

498627

1960

1970-talet

2000 - 3500

3

-

6635808

503135

1928

1976

200 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

3. Drängsarv
Kopparberg

6637300

501697

1960

2000

3

-

4. Finnkullen

6637610

501423

?

?

?

-

5. Högfors

6649773

501445

Före 1960

1975?

6. Hörken
7. Lentorp Ställberg

6653081

496497

1960

1978

30 000 –
50 000
?

Ingen riskklassning
3
3

-

6644798

495958

1960

1968 /
1978

?

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

8. Mossgruvan
(Industritipp)
9. Sandbacken

6649958

503532

1955

1970

?

3

-

6637234

499734

?

?

?

-

10. Sandbacken
deponi
11. Stortorp
Kopparberg

6637290

499872

?

före 70talet?

?

Ingen riskklassning
3

6638175

497988

?

1977

300 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

12. Ställbergsgruvan
/Ställbergsfältet

6650395

495940

?

?

?

-

13. Yxsjöberg
14. Åstugan
Ställdalen
15. Ö Born Ställdalen
16. Ö Born Hån

6656159

487373

1940?

1965

30 000

Ingen riskklassning
/ Riskklass
3i
bransch
Gruva,
Upplag i
EBHregistret
3

6644255

496514

1920

1940

12 000

3

-

6644028

497577

1950

1965

35 000

3

-

6644368

498452

1950?

1965?

35 000?

3

-

Ljusnarsbergs
kommun

Efterkrigstiden (1945?)
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Volym
RiskPlanerade
förorenade klassning åtgärder
massor m3
Mifo1
(uppskattat)

-

-

-
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Tabell 4

Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Nora kommun enligt genomförd
inventering 2015-2017
N

E

Påbörjad
(år)

Avslutad
(år)

Volym
förorenade
massor m3
(uppskattat)

Riskklass
Mifo1

Planerade
åtgärder

1. Dalkarlsberg
Centralschaktet /
Bäckaskogsschaktet

6588720

492841

1955

1968

?

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

2. Dalkarlsberg
Fallgruvan

6588685

495431

tidigt
1900-tal

1960

?

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

3. Dalkarlsberg
Nygruvan

6588667

492551

1935

1950-talet

?

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

4. Ekhult deponi

6598263

502431

1930talet?

1949

?

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

5. Hagagruvan
(Gammelhyttan)
6. Karlsäng
Skojarbacken

6612534

493052

?

1923?

?

3

-

6597538

501980

1948

1960

60 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

7. Karlsäng Ängarna

6597168

501955

1960

1971

200 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

8. Klacka Lerberg 1
9. Klacka Lerberg 2
10. Loberget
11. Nybergsfältet
12. Nybergsfältet 2
13. Stora Mon

6606805

495420

?

1980

?

3

-

6606625

495452

?

1970

?

3

-

6593925

495826

?

1992

2000?

3

-

6602771

491651

?

?

?

3

-

6602785

491841

?

?

?

3

-

6593326

505020

1970

1993

>100 000

2

Ingår i plan
för gamla
deponier

14. Striberg 1
15. Striberg 2
16. Striberg 3
17. Timansberg
18. Åkernäs deponi
(Gyttorp)

6599863

495844

1967?

?

?

4

-

6599504

495919

1967?

?

?

3

-

6599255

495992

1967?

?

?

3

-

6609950

491014

?

1980-talet

?

3

-

6597444

495854

?

1960-talet

25 000 (enl
rapport -93)

3

-

Nora kommun
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N

E

Påbörjad
(år)

Avslutad
(år)

Volym
förorenade
massor m3
(uppskattat)

Riskklass
Mifo1

Planerade
åtgärder

19. Övre Kopparbäcken
1 och 2

6597800

497199

?

>10 000

3

-

20. Övre Kopparbäcken
Kopparbäcksgruvan

6598104

497060

?

1954
(Nitro Nobel)
1980-talet
(Allmänheten)
Före 1950talet?

?

3

-

Nora kommun
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1 Inledning
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner kallas tillsammans
för KNÖL (Kommuner i Norra Örebro Län). Kommunerna samarbetar även i
SBB (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen). I denna bilaga till avfallsplan
för KNÖL-området avseende Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och
sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll fördelat på olika
boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande
avfallsmängder samt hantering av dessa i form av insamlingssystem och
avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på:
•

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar;
- Hushållens mat-, rest-, grov-avfall, latrin, slam, fosforfilter och
farligt avfall
- Därmed jämförligt avfall från verksamheter

•

Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper,
däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier samt
läkemedel.

•

Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera.

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar.
För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur det
samlas in och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar
anges översiktliga uppgifter.

2 Beskrivning av regionen
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur
KNÖL-området utgörs av fyra kommuner i Örebro län; Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. KNÖL-området har en total landareal på
ca 3 600 km2.
Tabell 1

Kommunernas landareal, km2. Källa: SCB

Landareal, km2
Hällefors
Lindesberg

985
1 378

Ljusnarsberg

576

Nora

619

Markanvändningen i KNÖL-området domineras av skog som utgör 83% av
den totala ytan medans bebyggelse endast utgörs av 3%
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Regionens transportinfrastruktur utgörs främst av vägnätet i form av
riksvägarna 50, 63 och 68 samt E18 precis söder om området.

2.2 Befolkning och bebyggelse
KNÖL-området har cirka 46 000 invånare. Lindesberg är den största
kommunen med knappt 24 000 invånare medan Ljusnarsberg är den minsta
med knappt 5 000 invånare.
Sett över hela området så bor 75% av befolkningen i någon av tätorterna
(SCB).
Mellan 2018 och 2019 minskade totala antalet invånare i området från 46 141
till 46 098 invånare. (SCB)
Tabell 2

Antal invånare i kommunerna år 2019, antal hushåll fördelat på olika
boendeformer samt antal fritidshus. Källa: SCB.

Hushåll i
villa

Invånare

Hällefors
Lindesberg

7 013

2 476

1 651

1 113

23 588

6 993

4 785

1 029

4 771

1 867

1 242

559

10 726

3 029

2 448

765

46 098

14 365

10 126

3 466

Ljusnarsberg
Nora
Summa

Hushåll i
Fritidsflerbostads- hus
hus

Den vanligaste formen av permanentboende är villa.
Andel fritidshus i förhållande till det totala bostadsbeståndet är 14%.
Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i
relation till permanentboende befolkning vara 669 personer (Avfall Web A4).

2.3 Näringslivsstruktur
Näringslivet varierar stort och omfattar allt från gruvbrytning till
besöksnäring, det finns många mindre företag där antalet anställda är under
50 personer. Största arbetsgivaren (bortsett från kommunen) i Hällefors är
Ovako Sweden AB, i Lindesberg Meritor HVS AB, i Ljusnarsberg
Kopparbergs Bryggeri AB och i Nora Orica Sweden AB.
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor
Kommunerna har ett stort ansvar för hanteringen av avfall, men det är flera
aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Kommunerna
är både beslutsfattare, utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i
avfallshanteringen.
Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap
5 § att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart
sätt. Det innebär även ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de
insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel
att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort
avfallet har erforderliga tillstånd för det.
Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och
ska se till att avfall från hushåll och liknande avfall tas om hand. Detta har
sin grund i Miljöbalken där det framgår av 15 kap 20 § att kommunen har
ansvar för avfall från hushåll och liknande avfall (kommunalt avfall),
avfallsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar samt bygg och
rivningsavfall som inte uppkommit i kommersiell verksamhet. Förenklat kan
man säga att kommunen ansvarar för allt avfall som uppkommer på ställen
där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och
vårdinrättningar. Exempel på sådant avfall är mat- och restavfall samt
uttjänta möbler.
Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i
kommunala verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk,
energianläggningar, fastighetsförvaltning och parkförvaltning.
Kommunerna ansvarar också för nedskräpningsfrågor, till exempel att
tömma papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna
platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser
längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverkets ansvar.
Kommunerna ansvarar också för att upprätta en avfallsplan som omfattar
alla slags avfall inom kommunen.
Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla,
materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då
produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till
framtagande av produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna
och som inte innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för närvarande
för: förpackningar (kartong, plast, metall, glas), batterier, glödlampor, elprodukter, bilar och däck. Producentansvaret för returpapper kommer från
och med 1 januari 2022 upphöra och returpappret kommer att övergå till att
vara under kommunalt ansvar. Producentansvaret förutsätter att förbrukare
och konsumenter sorterar ut förpackningar, batterier med mera och lämnar
dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett
insamlingssystem ska inneha tillstånd för detta. En kommun kan också
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bedriva insamling av förpackningar inom kommunen utan särskilt tillstånd,
förutsatt att det insamlade materialet lämnas till ett insamlingssystem som
har tillstånd.
Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte
gör det med egna fordon och egen personal.
Förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära från lägenheter
hämtas genom fastighetsägarens entreprenör. Det är bara entreprenörer som
har transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen.
Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte omfattas av
kommunalt ansvar väljer själva sin entreprenör. Avfall från verksamheter
som omfattas av producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till
producenternas anläggningar.
Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. I KNÖLområdet körs för närvarande det insamlade restavfallet till Karlskoga
(Karlskoga Energi och Miljö AB) för förbränning och energiåtervinning.
Matavfallet behandlas genom rötning i Karlskoga, Biogasbolaget (KEMAB).
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3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar
3.1 Förebyggande och återbruk
I samtliga kommuner finns secondhandverksamheter och loppisar som tar
emot och säljer kläder, möbler och andra prylar. På flera av
återvinningscentralerna finns också möjligheter att lämna avfall för återbruk.
Fritidsbanken samlar in sport och fritidsutrustning på återvinningscentraler
och andra platser för att sedan låna ut dessa till kommunens invånare.
Fritidsbanken är i dagsläget etablerad i Lindesberg, Ljusnarsberg och i Nora.

3.2 Avfallsslag och mängder
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunerna och regionen.
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika avfallskategorier;
mat- och restavfall, returpapper1, grov-avfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam
och farligt avfall. Avfallet som samlades in 2019 inom sex av de sju kategorierna
presenteras i Tabell 3, där det även framgår hur avfallet behandlas. I Tabell 4
presenteras insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall per kommun.
Tabell 3

Insamlade och behandlade mängder avfall från KNÖL-området och som
omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering år 2019, ton per år.

Materialåtervinning
Mat- och restavfall1
Grovavfall2

Biologisk
behandling
1 569

2 431

Trädgårdsavfall3

711

Latrinavfall4

Energiåtervinning

Depon
ering

Annan
behandling

Totalt

7 471

9 040

5 919

8 350

190

901

0,03

0,03

Slam totalt5, varav:

19 974

19 974

- slam från enskilda
anläggningar

19 974

19 974

- fettavskiljarslam

0

Farligt avfall totalt,
varav:

406

- tryckimpregnerat
trä6

270

- asbest7

8

270
8

- övrigt farligt avfall8
Summa, ca

136
2 431

22 254

13 986

2

1

Från och med 1 januari 2022.
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8
136

8

Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1.
Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2.
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2.
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8.
1

414

38 679
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Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9.
Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4.
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9.
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24
5

6

Tabell 4

Insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall1 i KNÖLområdet år 2019, ton per år.

Matavfall till
biologisk
behandling

Restavfall
till energiåtervinning

Totalt

Matavfall,
kg/invånare

Restavfall,
kg/invånare

Hällefors

216

1 419

1 635

19

192

Lindesberg

817

3 346

4 163

34

139

Ljusnarsberg

150

876

1 026

30

177

Nora

386

1 830

2 216

36

169

1 569

7 471

9 040

34

162

Summa, ca
1

Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1.

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar.
Innan dess var returpappret under producentansvar. Under 2019 (när
returpappret fortfarande samlades in genom producentansvar) samlades ca
20 kg returpapper per person in i KNÖL-området. Genomsnittet i Sverige var
ca 16 kg/invånare.
En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av
grov-avfall och trädgårdsavfall. Grov-avfall är avfall som är stort eller tungt
eller har andra egenskaper som gör att det inte ska lämnas i kärlet på
fastigheten. Exempel på grov-avfall är uttjänta möbler och cyklar.
Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel,
exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. Grov-avfall och
trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralerna.
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I Tabell 5 och Tabell 6 presenteras insamlade mängder grov-avfall och
trädgårdsavfall i respektive kommun i KNÖL-området.
Tabell 5

Insamlade och behandlade mängder grovavfall1 i KNÖL-området år
2019, ton per år.

Grov-avfall Grov-avfall
till material- till energiåtervinning återvinning
Hällefors

449

1 367

1 816

259

1 093

1 704

2 797

119

Ljusnarsberg

362

1 421

1 783

374

Nora

528

1 427

1 955

182

2 432

5 919

8 351

181

Lindesberg

Summa, ca
1

Grov-avfall,
kg/invånare

Totalt

Avser grov-avfall enligt Avfall Webs positioner Å31 och Å3.

Tabell 6

Insamlade och behandlade mängder trädgårdsavfall1 i KNÖL-området år
2019, ton per år.

Trädgårdsavfall till
biologisk
behandling

Trädgårdsavfall till
energiåtervinning

Totalt

Trädgårdsavfall,
kg/invånare

Hällefors

130

130

19

Lindesberg

345

345

15

190

40

236

22

901

20

Ljusnarsberg

190

Nora

236

Summa, ca

711

190

Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. Grot (Grenar
och toppar) ingår ej.
1
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En viktig del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar är farligt avfall.
Detta utgörs av t.ex. småkemikalier, färg, oljehaltigt avfall, tryckimpregnerat
trä och asbest. I Tabell 7 presenteras insamlade mängder farligt avfall i
respektive kommun i KNÖL-området.
Insamlade och behandlade mängder farligt avfall1 i KNÖL-området år
2019, ton per år.

Tabell 7

Farligt
avfall till
behandling
Hällefors

87

12

158

7

65

14

Nora

103

10

Summa, ca

413

9

Lindesberg
Ljusnarsberg

1

Farligt
avfall,
kg/invånare

Avser farligt avfall enligt Avfall Webbs position F1.

Farligt avfall som omfattas av producentansvar utgörs av el-avfall och
batterier, där mängder och hantering presenteras i kapitel 5.

3.3 Insamling och behandling
3.3.1

Mat- och restavfall

Restavfall från hushållen samlas in i kärl. Kärlen som används är i storleken
140, 240, 370 eller 660 liter. Vid ett fåtal fastigheter i Lindesbergs kommun
samlas avfall in i underjordsbehållare.
Matavfall samlas in i kärl. Kärlen som används för matavfall är i storleken 140 liter
och insamlingen sker i papperspåsar.
Hemkompostering förekommer både i villor, fritidshus och i vissa
flerfamiljshus. Antalet hushåll som har anmält hemkompostering är
sammanlagt runt 6 200 stycken.
Omlastning av matavfall och restavfall sker idag vid tre platser i KNÖLområdet, det lastas i containrar för vidare transport till
behandlingsanläggningen i Karlskoga för närvarande.
3.3.2

Returpapper

I dagsläget sker ingen fastighetsnära insamling av returpapper från villor i
kommunerna. Villahushåll kan i dagsläget lämna returpapper på en av
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer.
Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till
genomfartsvägar. I KNÖL-området finns totalt omkring 65 stycken
återvinningsstationer.
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I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av returpapper hos de
fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl
placerade i respektive fastighets avfallsutrymme.
3.3.3

Grov-avfall och trädgårdsavfall

Hushållens grov-avfall och trädgårdsavfall lämnas på en återvinningscentral.
Återvinningscentralerna är bemannade insamlingsplatser och drivs både i
egen regi och i entreprenadform. I KNÖL-området finns åtta stycken
återvinningscentraler, se kapitel 7.1.1 och Fel! Hittar inte referenskälla.. Ö
vrig hantering av farligt avfall finns på vissa affärer, en per större ort
Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna behandlas och återvinns på
olika sätt, brännbart avfall skickas för närvarande till Karlskoga för krossning,
finsortering och energiåtervinning. Det trädgårdsavfall som lämnas på
återvinningscentralerna behandlas främst genom kompostering och används
som täckmaterial till deponi eller till som biobränsle för energiåtervinning.
Metall materialåtervinns och trä går till energiåtervinning. Ej återvinningsbart
avfall omhändertas som konstruktionsmaterial till sluttäckning av gamla
deponier i området.
3.3.4

Latrinavfall

Hämtning av latrinavfall sker i liten utsträckning hos ett fåtal fastigheter
utanför kommunalt VA verksamhetsområde.
Behandling sker vid avloppsreningsverk i respektive kommun.
3.3.5

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda anläggningar töms
minst en gång per år utifrån fastställd körlista, om inte annat beslut finns
från nämnden.
Behandling sker vid avloppsreningsverk i respektive kommun.
3.3.6

Fett och matolja

På återvinningscentralerna tas utsorterat matfett och/ eller olja emot. Oljor
och fetter går till förbränning.
3.3.7

Fettavskiljarslam

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka
problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare
vara installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom
restauranger, gatukök, m.m. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har
egna avtal med entreprenörer för tömning av fettavskiljare.
Behandling sker för närvarande vid mottagningsstation i Örebro.
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Textilavfall

Sedan årsskiftet 2019/2020 finns det behållare utställda för insamling av
textilier på samtliga återvinningscentraler i KNÖL-området.
3.3.9

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Det farliga
avfallet som samlas in på återvinningscentraler hämtas av en entreprenör för
återvinning och behandling.

3.4 Kundnöjdhet
Det genomförs kundundersökningar regelbundet gällande avfallshanteringen
i KNÖL-området. Vid den senaste kundenkäten som genomfördes 2018 och
var digital, erhölls cirka 2 000 svar. I enkäten svarade 69% att de var
nöjda/positiva avseende avfallshanteringen (4 eller 5 på en 5-gradig skala)
och 77% att de var nöjda/ positiva vid det senaste besöket på en ÅVC.
Nästa enkät planeras genomföras under 2021.
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4 Avfall från kommunal verksamhet
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av
kommunalt ansvar för avfallshantering och som uppstår i t.ex. förskolor,
skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall
från bl.a. avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift.
I det följande beskrivs översiktligt avfallstyper som uppstår i olika
kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas.

4.1 Förebyggande och återbruk
Insatser för att förebygga och återbruka avfall som uppkommit inom
kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) görs i olika omfattning i
alla kommuner i KNÖL-området.
Arbetet med att förebygga matsvinn inom de kommunala verksamheterna
har kommit olika långt i de olika kommunerna. Mätning av tallrikssvinn och
serveringssvinn genomförs enligt plan.

4.2 Skolor, förskolor och storkök
Matavfall sorteras ut på majoriteten av alla förskolor, skolor och storkök.
Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har
fettavskiljare som töms enligt schema.
I de flesta förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i
kärl som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt2 där
verksamheter kan lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl.
Farligt avfall (t.ex. batterier, lysrör, annat elavfall, kemikalier) från skolor,
förskolor och storkök hämtas av entreprenör eller transporteras till ÅVC.
Grov-avfall (t.ex. möbler, cyklar) körs till avfallsanläggning eller hämtas av
privata ”återbruksföretag” eller entreprenörer.

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Matavfall sorteras ut inom i princip all äldreomsorg och hälso- och
sjukvårdsverksamhet i KNÖL-området. Verksamheter som hanterar livsmedel,
exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema.
På de flesta enheter sorteras även förpackningar och returpapper, antingen i kärl
som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt3 där verksamheter
kan lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl.
Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.
Kasserade läkemedel skickas till apoteket.

2
3

Enligt FTI
Enligt FTI
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4.4 Fastighet och lokalvård
Bygg- och rivningsavfall transporteras till avfallsanläggning. Vid
entreprenader med inhyrd entreprenör tar entreprenören själv hand om
avfallet. Massor som uppstår vid större entreprenader transporteras till
godkända deponianläggningar beroende på massornas beskaffenhet.
I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för
förpackningar och returpapper. Restavfall och matavfall läggs i kärl.
Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av
restavfall från städning och tömning av papperskorgar. En del avfall körs till
avfallsanläggning där det sorteras.

4.5 Vatten- och avloppsreningsverk
I kommunerna finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika
typer av avfall och restprodukter. Vid vattenverken uppkommer mindre
mängder slam, som leds till avloppsreningsverken för vidare behandling.
Brunnsslam från trekammarbrunnar och mindre avloppsreningsverk tas
emot vid större avloppsreningsverk för behandling. Vid behandling av
avloppsvatten i avloppsreningsverken uppkommer grovrens, sand och slam.
Grovrens tvättas och pressas innan det sorteras som hushållsavfall och
behandlas genom förbränning (energiåtervinning). Sand från reningsverken
samlas upp i sandfång, tvättas före vidare behandling eller blandas in i
jordmassor. Slam från avloppsreningsverken används i dagsläget vid
sluttäckning av nedlagda deponierna vid Södra Måle i Lindesbergs kommun
och Skäret i Ljusnarsbergs kommun.
Vid anläggningarna sorteras restavfall och matavfall, möjlighet finns även till
sortering av förpackningar och returpapper. Farligt avfall, spillolja, batterier,
lysrör och el-avfall etc. sorteras ut och omhändertas antingen genom egen
transport till ÅVC eller genom extern transportör. Övrigt brännbart avfall
sorteras i container.

4.6 Energiproduktion
I området finns några värmeverk. Dessa är inte kommunala och eldar inte
heller avfall.

4.7 Gata, park
Inom verksamheterna gata och park uppstår många slags avfall:
•

Grus, löv med mera från gatusopning sorteras och används till
exempelvis vägbyggen och motionsspår.

•

Park- och trädgårdsavfall transporteras till avfallsanläggning för
kompostering alternativt flisas och används till marktäckning eller för
utvinning av biobränsle.
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•

Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats skickas
till energiåtervinning.

•

Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Gruset transporteras till
avfallsanläggning.

•

Asfalt skickas till extern mottagare, där det smälts ner och blir till ny asfalt.
Uppfräst asfalt används när det passar som utfyllnad eller förstärkning

•

Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till
avfallsanläggning där det som är lämpligt används till sluttäckning.

•

Grov-avfall, t.ex. cyklar, skickas till avfallsanläggning.

•

Övergivna bilar skrotas hos bilskrot.

•

Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.

•

Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän
plats transporteras till avfallsanläggning.

4.8 Administration
På kommunhus och övriga kommunala kontor sorteras förpackningar och
returpapper ut. Matavfall sorteras ut. Farligt avfall (inklusive batterier,
ljuskällor och annat elavfall) hämtas av entreprenör eller fastighetsägare.
Grov-avfall såsom kasserade möbler och dylikt lämnas till avfallsanläggning.
Inom IT-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall.
Emballage (pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i
kärl för respektive avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data
skickas till destruktion av data samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal
som säkerställer säker transport och radering av data. Elektronikavfall utan
data (t.ex. kablar) transporteras till elektronikåtervinning. Övriga avfallsslag
hanteras på samma sätt som inom övrig administrativ verksamhet.
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5 Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar
en vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska
se till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas
slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för
varorna. Producentansvaret omfattar idag förpackningar, elektriska och
elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva
produkter. Producentansvar för returpapper finns i skedet då denna rapport
skrivs men upphör från och med 1 januari 2022.

5.1 Avfallsslag och mängder
Under år 2019 samlades det in drygt 1 980 ton förpackningar samt ca 743
ton elavfall och batterier som omfattas av producentansvar i KNÖL-området.
I Tabell 8 presenteras insamlade mängder avfall som omfattas av
producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag.
Tabell 8

Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar (exklusive
returpapper) i KNÖL-området 2019.

KNÖL-området,
kg/invånare
Förpackningar totalt, varav:

Sverige,
kg/invånare

43

-

pappersförpackningar

17

15

-

plastförpackningar

9

8

-

glasförpackningar

15

22

-

metallförpackningar

2

2

Elavfall totalt, varav:
-

elavfall, exkl. batterier1

-

bärbara batterier

7
0,3

Bilbatterier

1,1

Däck

2,5

Bilar
Läkemedel
1 Avser

El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror,
kyl och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor.

Under 2019 insamlades totalt ca 43 kg/invånare förpackningar, vilket ligger
något under riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
AB.
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Under 2019 insamlades ca 8 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier,
vilket ligger under riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande
nationella nyckeltal för bilbatterier, däck, bilar och läkemedel saknas.

5.2 Förpackningar och returpapper
I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper hos de fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling
sker i separata kärl placerade i respektive fastighets avfallsutrymme. I
dagsläget sker ingen fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper från villor i kommunerna.
Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan lämna
förpackningar och returpapper på en av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta
placerade vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar. I KNÖLområdet finns totalt omkring 65 stycken återvinningsstationer.
De kommunala fastighetsbolagen Lindesbergbostäder AB och
Norabostäder AB har insamling av förpackningar i sina fastigheter.

5.3 Däck
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. På de större
återvinningscentralerna går det att lämna däck utan fälg. Däck på fälg tas inte
emot, och istället hänvisas avfallslämnaren till däck-firmor.

5.4 Batterier
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.
Batterier från hushåll kan lämnas på återvinningscentral. Batterier kan även
lämnas i s.k. batteriholkar som finns på Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Vid vissa affärer finns även
möjlighet att lämna batterier och mindre el-avfall (se även kap 5.6).
Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en
återvinningscentral.
El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där
sorteras först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast
innehåller kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter
innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas
och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt material- eller
energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt avfall.

5.5 Bilar
I första hand är det fordonsägarens ansvar att det uttjänta fordonet kommer
till en skrot. Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under
kommunalt ansvar om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för
människors hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara
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nedskräpning, om den finns på en plats som allmänheten har tillträde till
eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som
ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren
godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar
utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är
Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen
som beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta
fordon menas fordon som är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt
värde.
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller
till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds
vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns.

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter
(elavfall).
Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral eller vid några
affärer i området där det finns vagnar att lämna mindre el-avfall, ljuskällor och
batterier.
Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas:
•

Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och
sortering. Först krossas lamporna i ett slutet system för insamling av
kvicksilver. Därefter sorteras återstående material i glas och metall
för att sedan återvinnas.

•

Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter
avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först
avlägsnas farligt avfall i form av olja och kylkretsar. Därefter töms kyl
och frysar på hyllor och annat löst material som återvinns som glas
och plast. Kyl och frysar krossas sedan för att isolering, metall och
plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner samlas upp.

•

Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner till en anläggning där
farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för
återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB.
Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.

5.7 Läkemedel
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas
genom förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med
effektiv förbränning och rökgasrening.
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6 Övrigt avfall
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller
producentansvar utgörs av avfall från företag och andra verksamheter och
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller
tjänster. Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda
verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade
anläggningar för omhändertagande.

6.1 Avfallsslag och mängder
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis
följande avfallstyper:
•

Avfall från jordbruk och andra areella näringar

•

Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet

•

Avfall från fastighetsskötsel

•

Avfall från tillverkande industri

•

Avfall från energiutvinning

Exempel på större industrier eller företag, uppdelat kommunvis, som
producerar avfall Tabell 9.
Tabell 9

Större industrier eller företag som producerar avfall

Exempel på större industrier eller företag som
producerar avfall
Hällefors

Ovako Sweden AB

Lindesberg

Meritor HVS AB

Ljusnarsberg

Kopparbergs Bryggeri AB

Nora

Orica Sweden AB

Uppgifter saknas om mängden avfall som uppstår i kommunerna från
företag och andra verksamheter.

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter
Alla företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för mat- och restavfall.
Matavfallsinsamling är frivilligt för företag och verksamheter. Hos
fastigheter som inhyr en verksamhet så är det fastighetsägaren som har
abonnemanget. Alla företag och verksamheter har också skyldighet att
sortera ut förpackningar, däck med mera som anges i förordningarna om
producentansvar. För hämtning av förpackningar och returpapper ska
företagen i första hand teckna abonnemang. Härutöver ska även farligt avfall
sorteras ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar också ut
återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper etc. Företag får lämna
sorterat avfall på kommunens återvinningscentral mot en besöksavgift.
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av
avfall
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas
för hantering av avfall från kommunerna.

7.1 Avfallsanläggningar i KNÖL-området
7.1.1

Återvinningscentraler

I KNÖL-området finns följande åtta stycken återvinningscentraler. Fyra av
Återvinningscentralerna, Gyltbo, Skäret, Södra Måle och Ängarna, har fullt
utbyggd service med generösa öppettider och möjlighet att lämna allt avfall
från hushåll och företag. I Lindesbergs kommun finns komplement till Södra
Måle vid Centralförrådet, Fellingsbro, Frövi och Storå ÅVC där
återvinningscentralerna har öppet ett par timmar per vecka och riktar sig till
hushållen. Vid de mindre Återvinningscentralerna tas bl.a. material till
energiåtervinning, skrot elavfall och farligt avfall emot. SBB driver tre
återvinningscentraler i egen regi och fem drivs av en upphandlad
entreprenör. De fyra större centralerna är öppna för både privatpersoner och
företag, de företag som nyttjar återvinningscentralerna betalar för sina besök
via Företagskort. De fyra mindre centralerna betjänar enbart privatpersoner.
På återvinningscentralerna kan exempelvis följande avfallsslag lämnas:
•

Material till energiåtervinning

•

Wellpapp

•

Metall

•

Trä

•

Elektronik

•

Farligt avfall

•

Trädgårdsavfall

•

Inert avfall

•

Deponirest

•

Produkter till återbruk

•

Förpackningar

•

Returpapper/tidningar

År 2019 mottogs totalt ca 9 500 ton avfall på återvinningscentralerna i
regionen. Av denna mängd återvanns nästan allt genom materialåtervinning,
kompostering eller förbränning med energiutvinning. De dominerande
avfallsfraktionerna var material till energiåtervinning, skrot och träavfall.
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Avfallsanläggning

Lindesbergs Återvinning har en sorteringsanläggning för verksamhetsavfall i
Yxe.
7.1.3

Reningsverk

Insamlad mängd slam transporteras till respektive kommuns reningsverk
och ingår i ordinarie behandling
7.1.4

Övriga anläggningar

Andra anläggningar som hanterar avfall är bildemonteringsanläggningar,
skrothandlare samt anläggningar som enbart hanterar avfall från egen
verksamhet.

7.2 Anläggningar utanför KNÖL-området
Utanför regionen finns flera anläggningar som används för återvinning och
bortskaffande av avfall från regionen, varav de viktigaste beskrivs nedan.
Övriga anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar för exempelvis
återvinning av industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar.
Sådana anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier
som använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk,
pappersbruk etc.).
7.2.1

Biogasanläggning

I dagsläget körs insamlat matavfall till Biogasbolaget i Karlskoga.
7.2.2

Övriga anläggningar

Härutöver finns bland annat Atleverket, SAKAB, Karlskoga kraftvärmeverk
(KEMAB) i närområdet.
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I denna bilaga presenteras åtgärder för att uppnå inriktningsmålen i
avfallsplanen. Syftet med åtgärderna, liksom för avfallsplanen i sin helhet, är att
•

vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och
Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunernas arbete med
förebyggande och hantering av avfall

•

bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall
ses som en resurs

•

skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirera till
handlingar som bidrar till avfallsplanens mål

Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra,
även om samma åtgärd ibland bidrar till att flera mål kan nås. Till varje mål
anges även nyckeltal med målvärde. Nyckeltalen används vid uppföljning.
Tidsramen för genomförande av respektive åtgärd anges med årtal för
åtgärder som genomförs vid något eller några enstaka tillfällen, eller årligen
för åtgärder som genomförs en eller flera gånger per år alternativt
kontinuerligt. De allra flesta åtgärder har slutdatum senast 2025, då avfallsplanen ska uppdateras och nya åtgärder läggas till för att nå målen till 2030.
I texten nedan benämns Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
som Samhällsbyggnadsförbundet. För varje åtgärd anges vilken del av den
kommunala organisationen som ansvarar för genomförandet av åtgärden
med följande förkortningar:
A

Avfall & Återvinning, Samhällsbyggnadsförbundet

AME

Arbetsmarknadsenheten

F

Fastighetsverksamheter

FP

Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

GPI

Gata/ Park/ Idrott, Samhällsbyggnadsförbundet

K

Kostverksamheter

M

Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

N

Näringslivsenheten

Prod

Förpackningsproducentorganisation

S

Strategisk kommunövergripande funktion

U

Upphandlingsfunktioner

VA

Vatten och Avlopp, Samhällsbyggnadsförbundet

Alla

Samtliga kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag)

Vilka delar inom respektive kommun som angivna verksamheter och
funktioner avser framgår av kapitel 0.
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Resursbehovet för genomförande av åtgärder har bedömts på följande skala:
Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå.
Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie
budgetnivå.
Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar
eller större investeringar.

⚫
⚫
⚫

Observera att flera åtgärder som berör samma kommunala funktion
tillsammans kan kräva personalförstärkningar, även om de var för sig kan
rymmas inom ordinarie budgetnivå för respektive funktion.
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Inriktningsmål 1: Avfallsmängderna ska minska och
möjligheterna till återbruk ska öka
Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en utmaning för både
hushåll, företag och andra organisationer. Mindre avfall ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar jordens resurser.
Genom att bruka istället för att förbruka produkter minskar uttaget av ny
råvara och mängden avfall som uppkommer, vilket är grunden i en cirkulär
ekonomi. För att lyckas måste produkter designas smartare och konsumtion
ske på ett mer hållbart sätt genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och återbruka produkter. Matsvinnet behöver också minska och resurshushållningen
öka i hela livsmedelskedjan – vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos
grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen.
Nyckeltal:
• Total mängd kommunalt avfall1, kg/person2
Målvärde: Nedåtgående trend
•

Mängd mat- och restavfall, kg/person3
Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015

•

Mängd matsvinn från kommunernas storkök, % uppdelat på
tallrikssvinn och tillagningssvinn
Målvärde: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar

•

Mängd matsvinn från hushåll kg/hushåll och vecka
Målvärde: Nedåtgående trend

•

Antalet upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En
miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella
upphandlingsstrategin
Målvärde: Uppåtgående trend

1

Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken.
Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av
mängd utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt
avfallsansvar eller producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner.
Mängden inkluderar avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och
återvinningsstationer. Antal personer inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende
och arbetsplatsnetto.
3
Avfall Web: Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person). Mängd insamlat mat- och restavfall som
hämtas vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Antal personer
inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto.
2
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Utgångsvärden:
Total mängd kommunalt avfall, kg/person (2020)
Hällefors: 557

Lindesberg: 436

Ljusnarsberg: 607

Nora: 499

Mängd mat- och restavfall, kg/person (2015/2020)
Hällefors: 187/216

Lindesberg: 190/178

Ljusnarsberg: 174/196

Nora: 198/193

Mängd matsvinn från kommunernas storkök % (tallrikssvinn/ serveringssvinn)
Hällefors: 7/8

Lindesberg: 13/13

Ljusnarsberg: 12/15

Nora: 7/8

Antal upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En miljömässigt ansvarsfull offentlig
upphandling i den nationella upphandlingsstrategin
Hällefors: -

Lindesberg: -

Ljusnarsberg: -

Gemensamma upphandlingar: -

Nora: -

SBB: -

Utgångsvärden för nyckeltal om matsvinn från hushåll tas fram baserat på resultat från
kommande plockanalyser.

Åtgärder

Tid

Ansvar

a) Informera om vikten av att förebygga
avfall samt fördelar och möjligheter
med att förebygga avfall

Årligen

A

⚫

b) Informera om fördelar och
möjligheter med minskat matsvinn

Årligen

A

c) Utveckla möjligheterna att lämna och
förbereda avfall för återbruk på
återvinningscentralerna (t.ex. genom
samarbete med föreningar,
kommunal second hand-försäljning
etc.)

2025

A, AME

⚫
⚫

d) Inrätta en ”kommunal
överskottscentral” för återbruk av ITutrustning, möbler m.m. från de egna
verksamheterna

2025

S, F

⚫

e) Stötta initiativ avseende bytardagar/
loppisar med exempelvis
kommunikation där kommunerna
upplåter yta

årligen

F

⚫

f)

årligen

K

⚫

årligen

K

⚫

Utbyta erfarenheter inom
kommunernas kostverksamheter
angående hur matsvinnet kan
minskas, exempelvis vid möten i
samverkan med leverantörer

g) Vid planering av menyer, tillagning
och beställning i kommunernas
offentliga måltidsverksamheter
sträva efter att minska matsvinnet
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Tid

Ansvar

h) Genomföra, analysera och
kommunicera mätningar av
matsvinn i kommunernas
måltidsverksamheter

årligen

K

⚫

i)

Informera företag om
avfallsförebyggande arbete i
samband med miljökontorets
tillsynsbesök

årligen

M

⚫

j)

Ta fram en strategi för att främja
hållbara/cirkulära upphandlingar,
med fokus på avfallsförebyggande
(t.ex. flergångsemballage, begagnade
produkter, underhåll/reparationer)
samt dessutom följa upp ställda krav

2023

U

⚫

k) Fortsätta samverkan i länet avseende
hållbarhet i exempelvis
upphandlingsfrågor och
avfallshantering

2023

S, A

⚫

l)

2025

Alla

⚫

2023

A

⚫

Se över, och där så är möjligt, fasa ut
användning av engångsprodukter i
kommunal verksamhet

m) Se över tjänsteutbudet beträffande
avfallshämtning, t.ex.
hämtningsintervall för att
uppmuntra till mindre mängder matoch restavfall
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Inriktningsmål 2: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka
Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Avfall från hushåll,
företag och andra organisationer behöver därför ses som en resurs och
behandlas på rätt sätt.
Genom materialåtervinning blir utsorterat avfall råvara vid tillverkning av
nya produkter och i olika konstruktioner. Behovet av jungfruligt material
minskar och utsläppen av växthusgaser minskar. Vid biologisk återvinning av
till exempel trädgårdsavfall och matrester cirkulerar näringsämnen och
förnyelsebar energi kan utvinnas.
Nyckeltal:
• Andel matavfall som behandlas biologiskt, %4
Målvärde: 75 % till år 2023
•

Andel kommunalt avfall5 för materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling, %6
Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030

•

Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, %
Målvärde: 15 % till år 2025

•

Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %7
Målvärde: Uppåtgående trend

Utgångsvärden:
Andel matavfall som behandlas biologiskt, % (2020)
Hällefors: 24

Lindesberg: 28

Ljusnarsberg: 25

Nora: 29

Andel kommunalt avfall för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, % (2020)
Hällefors: 38

Lindesberg: 40

Ljusnarsberg: 42

Nora: 42

Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, % (2020)
Hällefors: 17

Lindesberg: 19

Ljusnarsberg: 20

Nora: 18

Utgångsvärden för övriga nyckeltal tas fram baserat på resultat från kommande
plockanalyser.

4

Andelen utsorterat matavfall till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara av den
totala mängden uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger och som samlas in
separat eller som en del av restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras.
Nationellt mål. Mäts genom plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna
avfallsmängder.
5
Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 §
miljöbalken.
6
Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det matoch restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas
emot vid återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av
uppgifter om uppkomna avfallsmängder
7
Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar.
Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll.
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Åtgärder

Tid

Ansvar

a) Informera om nyttan med källsortering
och återvinning av kommunalt avfall vid
exempelvis ÅVC
b) Öka insamlingen av det matavfall som
uppstår

årligen

A

⚫

årligen

A

c) Säkerställa att källsorteringsmöjligheter
finns, och används, i samtliga kommunala
verksamheter8

2023

F, Alla

⚫
⚫

d) Utreda lämpliga system för insamling av
förpackningar och returpapper

2022

A

e) Genomföra åtgärder enligt utredning om
insamlingssystem (punkt d ovan)

2023

A

f)

2022

A

g) Bygga en ny återvinningscentral i
Lindesbergs kommun

2023

A

h) Säkerställa att avfallsverksamheten medverkar i plan- och bygglovsprocesser och
därmed bidrar till att källsorteringsmöjligheter skapas vid ny- och
ombyggnationer
i) I samband med tillsynsbesök på företag
uppmärksamma källsorteringsmöjligheter
för avfall för återvinning och hantering av
farligt avfall
j) Undersöka möjligheten att utveckla
insamlingstjänster för textil

årligen

FP

årligen

M

⚫

2025

A

k) Säkerställa att avfall från bygg- och
anläggningsprojekt sorteras enligt
gällande lagstiftning
l) Ta fram och distribuera informationsmaterial om avfallshantering och
förebyggande inför event och vid uppstart
av nya företag

årligen

M

⚫
⚫

2023

A, N, GPI

⚫

m) Utreda möjligheten till deponi och/eller
mellanlager för schaktmassor
(lokalisering, finansiering, drift m.m.)
n) Utreda möjligheten till en samordnande
funktion för hantering av schaktmassor
(arbetsuppgifter, finansiering m.m.)

2022

S

⚫

2022

S

⚫

Utreda servicenivå och utformning av
återvinningscentraler

8

Resurser

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund. Omfattningen av källsorteringsmöjligheterna
anpassas efter verksamhetens behov.
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Handlingsplan med åtgärder
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Inriktningsmål 3: Miljöpåverkan från hantering av
avfall samt risken för spridning av farliga ämnen ska
minska
Genom att bruka istället för att förbruka minskar miljöpåverkan. För att
avfallshanteringen ska bli hållbar måste även miljöpåverkan från själva
hanteringen av avfallet minska.
Transporter av avfall, behandlingsanläggningar samt aktiva och nedlagda
deponier orsakar till exempel utsläpp till luft och vatten samt buller. Farliga
ämnen sprids om inte farligt avfall sorteras ut, där en del avfall måste tas
bort från kretsloppet och deponeras. Nedskräpning påverkar miljön genom
läckage av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och
människor. Nedskräpning kan även orsaka otrygghet i samhället.
Nyckeltal:
• Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden9
•

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall10
Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030

•

Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker
med fossilfria drivmedel, %11
Målvärde: 100 % till år 2030

Utgångsvärden:
Tid mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden. Rapporteringen sker i
Felanmälan i systemet Infracontrol. Per kommun och samlat.
Mängd farligt avfall i hushållens restavfall, g/hushåll och vecka
Utgångsvärden tas fram baserat på resultat från kommande plockanalyser.
Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med fossilfria drivmedel, %
(2020)
Hällefors: 20

Lindesberg: 50

Åtgärder

Ljusnarsberg: 20

Nora: 50

Resurser

Tid

Ansvar

a) Ta fram en övergripande
strategi för minskad
nedskräpning, inkl.
ansvarsfördelning, placering
av papperskorgar, städning,
deltagande i nationella
kampanjer exempelvis Håll
Sverige Rents kampanjer

2023

GPI

⚫

b) Vid samråd med
producenterna diskutera hur
nedskräpning vid ÅVS kan
minska

årligen

A

⚫

9

Avser rapportering i appen Felanmälan i systemet Infracontrol.
Avser farligt avfall inkl. batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall.
11
Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam
10
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Bilaga 1
Handlingsplan med åtgärder

Åtgärder

2 juni 2021

Tid

Ansvar

c) Utveckla eller utöka
insamlingen av farligt avfall

2024

A

d) Informera om befintliga
insamlingstjänster för elavfall

årligen

A

e) Informera om hantering av
skrotbilar

Årligen

M, GPI

f)

Vid relevanta
upphandlingar

U, A

Enl. separat
handlingsprogram12

S

Ställa krav på fossilfria
bränslen i kommunala
upphandlingar av insamling
och transport av avfall

g) Åtgärda nedlagda deponier
enligt separat
handlingsprogram

12

Kostnader på lång och kort sikt
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Resurser

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫⚫
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Handlingsplan med åtgärder

2 juni 2021

Inriktningsmål 4: Människan i centrum – det ska vara
lätt att göra rätt
Insamlingssystemet ska präglas av service, nytta för medborgaren och
omtanke om människan. Hushåll, företag och andra organisationer ska ha
kunskap om, känna förtroende för och vara nöjda med avfallshanteringen.
Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha
hög kvalitet. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet till de
insamlingstjänster som erbjuds är viktiga förutsättningar för att uppnå
samhällets mål på avfallsområdet. En sund och säker arbetsmiljö för de som
arbetar med avfall är grundläggande.
Nyckeltal:
• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av
avfallstjänster13, %
Målvärde: 80 % till år 2025
•

Sannolikheten att invånarna lämnar kläder, möbler och andra
föremål till återbruk14?

•

Sannolikheten att invånarna köper kläder, möbler och andra föremål
som lämnats till återbruk?

Utgångsvärden:
Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster, % (2018)
Hällefors: 66

Lindesberg: 75

Ljusnarsberg: 80

Utgångsvärden för övriga nyckeltal tas fram baserat på resultat från kommande
kundundersökning.

13
14

Enkät genomförs vartannat/vart tredje år.
I återbruk ingår t ex Second Hand eller liknande samt inlämning på Återvinningscentral
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Nora: 76
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Resurser

Tid

Ansvar

a) Ta fram en kommunikationsplan
med utgångspunkt i avfallsplanen
med aktiviteter riktade till
invånare, kommunanställda,
skolelever, o.s.v. samt olika kanaler.

2022

A

⚫

b) Synliggöra ”Mina sidor” för
avfallshantering

2025

S

c) Höja kunskapsnivån hos invånarna
genom information om kopplingen
mellan konsumtion, avfall och
miljö, bl.a. genom sociala media.

årligen

A, S

⚫
⚫

d) Upprätthålla och utveckla
samarbete mellan
Samhällsbyggnadsförbundet och
större fastighetsägare (t.ex.
erfarenhetsutbyte mellan bovärdar,
gemensamt informationsmaterial)

årligen

A

⚫

e) Använda det nya nationella
skyltsystemet på ÅVC. Vägledning
avseende uppmärkning av
avfallskärl till fastighetsägare

årligen

A

⚫

f)

årligen

A

⚫

g) Utreda möjligheten att införa
”grönt kort15” på ÅVC

2022

A

h) Utifrån utredning i punkt g)
avseende ”grönt kort” på ÅVC
planera och genomföra föreslagna
åtgärder

2025

A

⚫
⚫

i)

Utreda alternativ insamling av
sorterat grov-avfall till återvinning
och återbruk

2025

A

⚫

j)

Fortsätta samverkan med andra
kommuner i exempelvis
”Avfallssamverkan i Örebro län”

årligen

A

⚫

Fortsatt aktiv medverkan i
planprocesser samt bygg- och
rivningslov och vidareutveckling av
rutinerna för detta.

15

Tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider efter utbildning
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Verksamheter med ansvar för olika åtgärder i avfallsplanens
handlingsplan
Nedan presenteras en sammanställning över de verksamheter och funktioner som ansvarar för
genomförande av lokala åtgärder i Bilaga 1 Handlingsplan i denna avfallsplan för KNÖL-området.
Tabell 1

Verksamheter och funktioner inom respektive kommun och som ansvarar för åtgärder enligt
avfallsplanens handlingsplan. Verksamhetskategori och förkortningar enligt inledningen till denna
bilaga till avfallsplanen.
Verksamhetskategori

Hällefors

Lindesberg

Ljusnarsberg

Nora

A

Avfall

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnad
sförbundet

Samhällsbygg
nadsförbundet

AME

Arbetsmarknadsfunktion

F

Fastighet

FP

Fysisk planering

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Samhällsbyggnad
sförvaltningen

Samhällsbygg
nadsförvaltnin
gen

GP

Gata och park

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnad
sförbundet

Samhällsbygg
nadsförbundet

K

Kost

M

Miljötillsyn

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Samhällsbyggnad
sförvaltningen

Samhällsbygg
nadsförvaltnin
gen

N

Näringslivsrådgivning

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

S

Strategisk kommunövergripande funktion

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

U

Upphandling

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Utb

Utbildning

Bildningsförvaltni
ngen

Barn- och
Utbildningsförvalt
ningen

Bildningsförvaltn
ingen

Bildningsförva
ltningen

VA

Vatten och avlopp

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnads
förbundet

Samhällsbyggnad
sförbundet

Samhällsbygg
nadsförbundet
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
AKK2015/403

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi, Lindesbergs kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för
Lindesbergs kommun, under förutsättning att detaljplanen för området
vinner laga kraft.
 Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att
ansluta del av Mariedal 1:1 till den kommunala Va-anläggningen till en
uppskattad kostnad av 18 300 000 kr (se bilaga 2).
Ärendebeskrivning
Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403, planområdet ska enligt
detaljplanen försörjas med allmänt vatten och avlopp och därmed föreslås
området upptas i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata.
Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se bilaga 2).
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska omfattas av den del i
plankartan för detaljplan del av Mariedal 1:1, Dnr AKK 2015/403 som innehar
beteckning Z och NATUR fördröjning 1,2,3,4. (se bilaga 1).
Konsekvenser
Inrättas inte ett nytt verksamhetsområde så kan inte företag etablera sig på
industriområdet och detaljplanen inte fullföljas.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Controller

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten
Bilagor:
Bilaga 1 Plankarta del av Mariedal 1:1
Bilaga 2 Memo sammanställning kalkyl Wikon
Bilaga 3 Plan 2021-05-12
Bilaga 4 Profiler 21-212(002)
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Bilaga 5 Profiler 31-34 (002)
Bilaga 6 Profiler 11- 115
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AKK 2015/403-59

FRÖVI

55

55

PLANBESTÄMMELSER

55

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

55

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

60

3:1>3

Egenskapsgräns
55

55

Administrativ gräns

55

60

55

Administrativ och egenskapsgräns

55

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

55

Allmän plats, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

55

GATA
55

10:1

Gata
Gång- och cykelväg, väg för räddningstjänst
Naturområde

55

CYKEL1
NATUR

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

55

55

55

55

55

55

E

Tekniska anläggningar

E1

Fördelningsstation

J1

Lager

J2

Logistik

50

55
55

55

55

55

50

55

50

50

55

55

L1

Växthus och fiskodling

T1

Järnväg

Z

Verksamheter

50

50

55

50

1:7
50

55

50

50

50

1:7>2

S:1

50

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

50

55

55
50

50

Utformning av allmän plats

55

1:11
50

50
50

50
50

fördröjning1

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 26000
kubikmeter, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning2

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 23800
kubikmeter, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning3

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 7400
kubikmeter, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning4

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 2400
kubikmeter, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Serviceväg1

Serviceväg till fördröjningsmagasin,

55

1:11>2

55

50

50

50

50

50

50

50
50

55

50

50

NÄSBYBACKA

50

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

55

55

9:1>2
50

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

50

50

50

55

50

50

50

50

GATA

50

50

55

50

50

50

50

Bebyggandets omfattning

50

e1

50
50

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,,

50

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

55

50

På 20 % av fastighetsarean är högsta nockhöjd 30 meter. På övrig
del är högsta nockhöjd 20 meter., 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

50

50

50

50

50

50

e2
50

50

50

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

50

50

Marken får inte förses med byggnad,
50

50

50

50

50

50

50

Högsta nockhöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

50

50

20
50

50

50

50

50

50

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

50

50

50
50

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

50

50

50

55

55

50

55

50

55

50

Z L1 J1 J2 E

55

50

50

50

Genomförandetid

50

50

Genomförandetiden är 10 år,

50

55

50

50

50

50

50

50

55

HEDEN

4 kap. 6 §
4 kap. 6 §

Markreservat för allmännyttig ledning i form av luftledning,

4 kap. 6 §

z1

Markreservat för allmännyttig körtrafik,

4 kap. 6 §

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

1:11>2
9:2

55

50

E1

50

50

50

50

l2

50

50

55

50

50

55

50

u1

u2

50

u1
l1

50

50

50

50

50

45

45

g1

1:68

50

45

50

50

50

45

NATUR
u1 l1

55

icevä

Serv

50

45

e2
Z L1 J1 J2 E

45

50

55
50

45

55

1:65

45

50

50

50

45

T1

45

4 kap. 5 § 1 st 2

Markreservat för allmännyttig ledning i form av luftledning,

l2

1:13

50

u2

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

l1

50

50

50

50

fördröjning4
NATUR

50

45
45

55

50

50

50

G

1

l2

u1
l1

u2
1:12

u2

ATA

z
u2 l2

50

NATUR
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,
p.

55

45

u1

50

50

50

4 kap. 21 §

Markreservat

20

l1

55

50

u2

50

50

50

55

50

55

50

e1

u1 u2

50

50

4 kap. 7 §

50

50

50

HEDEN
1:93

45

50

50

fördröjning3

50

50

55

45
50

NÄSBYBACKA
NÄSBYBACKA

50

50

50

u2

50

55

u2
l2
45

55

50

50

45

45

50

50

50

45

45

45

45

l1 u1

50

45

NATUR

50

50
50

45

HEDEN
1:87

45

50

u1

50

55

NÄSBY-

50

50
45
45

50

55

1:11

45

50

45

1:88

BACKA

45

55

50
45

45

50

1:89

55

55

45

50

CYKEL1
50

45

45

45

45

50

50

45

NATUR
fördröjning2
45

50

50
50

45

45

50
50

24:3

45

55
55

24:2

50

50

50

55
50

55

45

24:1

50

45

l1

u1

55

50

NÄSBY PRÄSTGÅRD

45

50

24:4

45

45

45

45

24:5

55

45

50

45

50

45

23:5

50

45

45

50

45

50

50

50

26:8

25:1

fördröjning1

55

50

55

40

23:4
26:7

50

25:2
50

Hag
25:3

26:6

an
gat
ane

55

50

55

45

50

gen

45

rgs

50

lag

50

svä

45

Skj
utb

50

50

1:7

26:5

26:4

23:2

vägen

50

50

25:4

55

45

rgatan
Markö

23:3

50

-

50

ma
rks

55

2:2

Be

23:1
26:3

Hed

45

50

45

50

50

26:1

väg

26:2
1:14

50

en

45

45

45

40

45

22:1

50

50
2:1

Mir

ano

45

45

50

gat

40

svägen

1:17

50

19:4

40

ried

19:3

als
19:2

an

en
Hed

45

Ma

1:16

1:15

stigen

3:1

Hagmark

45

Skörde

50

45

NÄSBYBACKA
3:2

50

alle

väg

50

45

35

19:1

40

35

1:203

1:1

50
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FÖLJEBREV
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Frövi industriområde

Lars Sassner

2021-05-12

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

04620004

PP, LS, AE

LEVERANS AV ÖVERSIKTLIG KALKYL, VA - anläggning
Härmed levereras en översiktlig kalkyl för ny VA - anläggning samt
fördröjningsmagasin som behöver utföras i samband med byggnation av nytt
industriområde i norra delarna av Frövi.
Kostnader på arbeten har tagits fram enligt KP-fakta och erfarenhet från tidigare
entreprenader.
I kostnader ingår 15% för diverse och oförutsett samt 8% för
byggherrekostnader, projektering, byggledning m m.
Prisnivå är april 2021.
Förutsättningar för denna kalkyl är en mycket preliminär höjdsättning utifrån
laserscannad terrängmodell som är erhållen från Lindesbergs kommun.
En geoteknisk undersökning har utförts under våren 2021 av Norconsult. Deras
bedömning av markförhållandena har tagits med i kalkylarbetet.
Vatten och Spillvaten
Det är redan byggt en första etapp av järnväg och VA för att ansluta till det nya
området. Kvarvarande ledningssträckning fram till det nya området utgår från
samma dimensioner, dvs TS 200 och V150.
Det totala framtida behovet av vatten och avlopp har inte kunnat bestämmas i
nuläget. Vid möten med Samhällsbyggnad Bergslagen har det bestämts att
kalkylförutsättningen 500 pe ska användas för dimensionering av VAledningarna inom området. Utifrån detta har det bedömts lämpligt med V 160
och S 315. TS 200 föreslås där det behövs tryckledning för spillvatten.
Då det på stor del av området är nära till berg visar det sig att mer än halva VAsträckningen kräver bergschakt.
Pumpstationer föreslås vid utgående ledning från området samt ytterligare en i
lågpunkten på gatan, ungefär vid mitten av den nya fastigheten.

1 (2)
W ermlands Infrakonsult AB
Verkstadsgatan 20A
652 19 Karlstad
054-52 26 90
www.wikon.se

tande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi - AKK2015/403-58 Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi : Bilaga 2 memo sammanställning kalkyl Wikon

Kostnad VA
Ledningar inkl ledningsschakt: 8,5Mkr
Pumpstation och övriga installationer: 3,5Mkr
Totalt 12Mkr
Fördröjningsmagasin
Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor behöver utföras. Denna kalkyl
omfattar fördröjningsmagasin som klarar upp till 20-års regn. Totala
magasinvolymen för dessa blir ca 34 000m³.
Magasinens vallar utformas med relativ flack lutning och det material som
behövs för uppbyggnad av dessa erhålls till största del från schakt inom
området.
Kostnad fördröjningsmagasin
Schakt fyll: 4,5Mkr
Servicevägar: 1,8Mkr
Totalt: 6,3Mkr

Bilagor: Plankarta och VA-profiler
Wikon, Karlstad

2 (2)
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§156/21 Avgift för förskola under inskolningstiden - KS 2021/236-2 Avgift för förskola under inskolningstiden : Avgift för förskola under inskolningstiden

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/236

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Avgift för förskola under inskolningstiden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
 Avgiften debiteras även under inskolningstiden.
 Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga kraft.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden ändra så att
vårdnadshavare i förskolan betalar föräldraavgift från första dagen, även
under inskolningstiden. Första dagen i förskolan är första inskolningsdagen.
I informationsskriften ”Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs
kommun” står att Lindesbergs kommun till skillnad från andra kommuner har
gratis inskolningstid. Detta föreslås ändras.
Barn- och utbildningsnämnden har delegation från Kommunfullmäktige att
följa Maxtaxa för att debitera vårdnadshavare. Det här beslutet gäller inte det,
utan från vilken dagavgiften tas ut.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Verksamhetschef förskolan
Barn- och utbildningsnämnden
Bilagor:
BUN § 39 Avgift för förskola under inskolningstiden

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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§157/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden - KS 2020/135-51 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden : Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden

Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2020/135

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar
1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande att generella
statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8 Mnkr.
2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden med 2,2 Mnkr och
Tillväxtnämnden med 0,6 Mnkr.
3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de ökade
intäkterna enligt punkt 1

Ärendebeskrivning
Kommunen har vid flera tillfällen under året erhållit statliga medel utbetalade
av Skolverket, sk skolmiljarden. Syftet med bidraget är att öka förutsättningen
för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, förskola, grund- och
gymnasieskola samt vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 201-03-15, § 29 om fördelning av
2,2 Mnkr och dessa gällde åldrarna 1-18 år. Kommunen har därefter erhållit
ytterligare medel om 0,6 Mnkr och dessa föreslås tillfalla tillväxtnämnden för
den verksamhet som de bedriver inom vuxenutbildningen.
Detta statsbidrag, trots att det är ett riktat statsbidrag inom ett
verksamhetsområde klassas som generella i den externa bokföringen. Det
görs om bidraget inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder
och inte behöver återredovisas. Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel.
Denna information finns på SKR- Sveriges kommuner och regioners hemsida.
Bidraget kommer att hanteras så i 2021 års bokslut och årsredovisning, dock
inte i delårsrapporten

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§157/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden - KS 2020/135-51 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden : Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden
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Fördelningen av bidraget har kommunicerats mellan förvaltningscheferna för
berörda nämnder och därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att de
ökande intäkterna används för att förstärka driftbudgetramarna enligt
följande:
Mnkr

Budget
2021

Ökade
intäkter

Ombudgetering
tilläggsanslag

Reviderad
budget

Generella
statsbidrag och
utjämning

486,4

2,8

-2,8

486,4

Barn- och
utbildningsnämnden

+2,2

Tillväxtnämnden

+0,6

Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
Bilagor:
Barn- och utbildningsnämndens protokoll daterat 2021-03-15, §29

§157/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden - KS 2020/135-51 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden : Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 mars 2021 § 29 - Skolverkets skolmiljard 2021

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
15.03.2021

Barn- och utbildningsnämnden

BUN §29/21

Dnr: BUN 2021/19

Skolverkets skolmiljard 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att


Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till
förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella
huvudmän

Ärendebeskrivning
Under februari 2021 betalar Skolverket ut ett statligt stöd,
Skolmiljarden. Lindesbergs kommun får 2 223 992 kronor i
denna tillfälliga förstärkning. Antalet barn och unga i åldern 6–
19 år är fördelningsgrunden.
Medlen ska användas under 2021 och avser insatser i kommunal
och enskild verksamhet. Statsbidraget syftar till att säkerställa
att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid19-pandemin. Medlen får användas i hela skolväsendet. Någon
redovisning till Skolverket kommer inte att begäras in av
bidragsgivaren.
Förslag till fördelning utgår ifrån invånarantal i november 2020
i åldern 1–18 år i Lindesbergs kommun.
-

Förskola 1-5 år, 1 299 barn
Förskoleklass 6 år, 267 elever
Grundskola 7-15 år, 2 474 elever
Gymnasieskola 16-18 år, 775 elever

Då gymnasieskola haft beordrad distansundervisning under
längre perioder viktas i förslaget eleverna med faktor 1,2, vilket
även hänger samman med högre undervisningskostnader för
gymnasieskolan.
Till enskild huvudman utgår 3 % extra i administrationspålägg
enligt krav om lika villkor. 100 kr i egen kommunal regi innebär
103 kr i fristående regi. Fristående huvudmän
momskompenseras med lagstadgade 6 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6 (21)
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
15.03.2021

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till
förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella
huvudmän

_____
För åtgärd
Förvaltningschef
Ekonomienheten
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§158/21 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 - KS 2021/244-1 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 : Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022

Tjänsteskrivelse
2021-09-30

1 (2)
KS 2021/244

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utökad generell borgensram för koncernen Linde Stadshus AB
för 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
beslutar
 Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern AB för
år 2022 eller tills nytt beslut fattas med 1 290 000 000 kronor.


Såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 772 523 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beloppen specificeras enligt nedan, Tkr:
Linde Stadshus AB
191 850
Fastigheter i Linde AB
1 908 473
Lindesbergsbostäder AB
1 547 200
Linde Energi AB
125 000
Summa koncernen Linde
3 772 523
Stadshus AB

Ärendebeskrivning
Linde Stadshus AB: s styrelse beslöt 2021-09-28 att förslå
kommunfullmäktige utöka befintlig borgensram till 3 772 523 000 kronor.
Utökningen av borgensramen uppgår totalt till 1 290 000 000 kronor för
projekt som avser både bostäder och verksamhetslokaler. Byggnationer av
bostäder gäller Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens
Stadsdel Lindesberg. Totalt 940 Mnkr avser Lindesbergsbostäder AB.
När det gäller verksamhetslokaler så pågår det ett arbete i kommunen med att
ta fram en prioritering av förvaltningarnas lokalbehov och hitta finansiering
till projekten i kommande budgetar. I avvaktan på politiska beslut är
projekten därför ospecificerade. En beräkning har skett och totalt uppgår
ramen för projekt till 350 Mnkr utifrån nu kända kalkyler för Fastigheter i
Linde AB.
Borgensåtagandet är en del av en längre planeringshorisont för båda bolagen.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§158/21 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 - KS 2021/244-1 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 : Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022

2 (2)
Konsekvenser
Ett utökat borgensåtagande innebär att kommunens risktagande ökar. När det
gäller ett åtagande till ett helägt kommunalt bolag har ägaren full insyn i
bolaget och därmed stor påverkansmöjlighet i de beslut som styrelsen har att
ta ställning till. Besluten baseras på affärsmässiga krav vilket gäller för både
Lindesbergsbostäder AB och för Fastigheter i Linde AB. Kommunen är
hyresgäst hos Fastigheter i Linde AB och där sker ingen byggnation innan den
kommunala finansieringen är säkerställd. Rutiner finns för detta.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

För kännedom:
Linde Stadshus AB
Ekonomienheten
Bilagor:
Linde Stadshus AB, styrelseprotokoll daterat 2021-09-28, § 29

§158/21 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 - KS 2021/244-1 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 2022 : Stadshus § 29 Utökad borgensram

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

2021-09-28

10

Sammanträdesdatum

KS 2021/244-2

STADSHUS § 29/21

Utökad borgensram
Beslut
Styrelsen för Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att utöka befintlig borgensram till
3 772 553 000 kronor.
Ärendebeskrivning
2021 års ram kommunal borgen
Bolag

2020 års ram

Linde Stadshus AB
Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa koncernen Linde
Stadshus AB

90 450
1 659 873
607 200
125 000
2 482 523

Förändring inom
bev. ram
101 400
-101 400
0
0
-

Kvar att
nyttja

Ny propå

191 850
1 558 473
607 200
125 000

Nyttjat inkl.
lån för utbet.
2021-04-19
191 850
- 1 400 150
- 570 300
75 000

158 323
36 900
50 000

350 000
940 000
-

Ny
borgensram
2021/2022
191 850
1 908 473
1 547 200
125 000

2 482 523

- 2 237 300

245 223

1 290 000

3 772 523

2021 års ram

VD Fastigheter i Linde AB Roger Sixtensson presenterade behovet
av utökad borgensram.
Fastigheter i Linde AB (FALAB)
Utökning/höjning av befintlig borgensram med 350 mkr avseende
projekten Stadsskogsskolan, ny förskola västra, ny förskola östra
samt ombyggnad av Björken, förskola Vedevåg, elevboende
Lindeskolan samt utbyggnad av Fröviskolan.
Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
Utökning/höjning av befintlig limit med 940 mkr avseende
projekten Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt
Framtidens Stadsdel Lindesberg.
För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i Guldsmedshyttan - KS 2021/86-3 Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i Guldsmedshyttan : Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i Guldsmedshyttan

Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/86

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Kommunalt bidrag för byte av tak på Råsshallen i
Guldsmedshyttan
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att ge ett bidrag på 2 000 000 kronor till
Guldsmedshytte Sportklubb för byte av tak på Råsshallen
Finansiering sker via kommunstyrelsens planeringsreserv

Ärendebeskrivning
Guldsmedshytte Sportklubb inkom den 21 mars 2021 om ansökan om
kommunal borgen för ett lån vid Bergslagens Sparbank på ca 2 600 000
kronor för att kunna byta tak på ishallen. Taket måste bytas innan hösten
2022 för att verksamheten ska få fortsätta from säsongen 2022/2023.
Föreningen har även inkommit med en ansökan daterat 29 april 2021 om att
alternativt få ett bidrag med 2 600 000 kronor till byte av taket istället för att
kommunen ingår borgen.
Guldsmedshytte Sportklubb äger byggnaden samt plexiglaset som sitter på
sargen samt baracken som är uppställd på norra sidan av ishallen. Kommunen
äger planen samt sargen.
Konsekvenser
Som ett led i kommunens arbete med Agenda 2030 och att vara ett Showroom
för hållbar utveckling kommer Lindesbergs kommun och GSK –
Guldsmedshyttans Sportklubb, skriva ett avtal om Social Hållbarhet. Syftet är
att stärka och utveckla bygden som en plats där alla inkluderas. Avtalet
kommer att innebära en samverkan mellan kommunen, GSK och andra
aktörer i Storå och Guldmedshyttan.
I avtalet kommer samverkan med förskola och skola beskrivas samt hur
kommunen tillsammans med GSK vill jobba ihop med övriga föreningar och
näringsliv i området. Avtalet kommer att lyfta fram olika aktiviteter som t ex
träffpunkt för äldre, evenemang i samverkan med bygden, läxläsning, kunskap
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om och samverkan med hembygden via näringsidkare, kulturföreningar,
historiska näringar, idrott, hälsa, miljö mm.
Lindesbergs kommun vill genom tydlig samverkan med civilsamhället bygga
framtidstro genom att inkludera alla och stärka gemenskapen och styrkan i
platsidentiteten, i en gemensam utveckling av kommunen.
GSK planerar och bedriver redan idag en viktig social verksamhet genom sitt
starka engagemang för människor och bygden. Ett avtal syftar till att förstärka
den så viktiga rollen för kommunens utveckling.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

Anette Persson
Controller

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Guldsmedshytte Sportklubb
Bilagor:
Ansökan om kommunalborgen inklusive offert, årsredovisning
Ansökan om bidrag inklusive offert, årsredovisning
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Bakgrund till beslutet att bidra med 2 Mnkr för reparation av taket till ishallen i Guldsmedshyttan.

Ishallens is-platta samt kylaggregat ägs av kommunen som också ansvarar för driften.
Resten av byggnaden ägs av föreningen GSK. Det ligger därför i kommunens intresse att
hallen är i gott skick. Taket behöver repareras för att ishallen ska fungera.
Kommunen är angelägen om att olika orter har en bra förväntad service och ett
attraktivt utbud. Det är viktigt för ett samhälle att människor möts och kan bygga
relationer som stärker sammanhållning och stolthet över sin bygd. Kommunen har
behov av att samverka med föreningslivet för mötesplatser för äldre dagtid. Kommunen
vill även utveckla arbetet med Servicepunkter med bl a mer tillgänglig
kommuninformation, samling av organisationer lokalt för utveckling av platsen mm.
GSK har förutom en bredd inom ishockey och nära samverkan med GSBK gällande
fotboll, med både pojk- och flicklag, annan utåtriktad verksamhet. Idag bedrivs t ex
pensionärscaf, tut-bingo, after school med mellis för ungdomar som skall idrotta.
Föreningen har en person anställd för att möjliggöra dagverksamhet och är i färd med
att ansöka om att bli en ny Servicepunkt i kommunen.
Tankar finns om att inleda samverkan med Storåskolan samt med Röda korset och PRO.
Föreningen verkar tillsammans med kommunen för att få fiber indraget och kan på det
sättet få bra förutsättningar för att utveckla en bred och viktig verksamhet för social
hållbarhet och en viss samhällsservice så som övriga servicepunkter arbetar.
Kommunen är positiv till utvecklad samverkan med civilsamhället.
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KS 2021/38

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Ekonomiskuppföljning september 2021
Förslag till beslut


Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar samtliga
nämnder att hålla budget samt att besluta och verkställa sina
effektiviseringar.

Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september from 2021. För
att sedan göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober. . I juni
månad beslutade kommunfullmäktige att revidera Mål och Budget för år 2021
då skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 Mnkr
enligt skatteprognosen från april månad. Socialnämnden tilldelades 25 Mnkr,
tillväxtnämnden 2 Mnkr och kommunstyrelsen 6 Mnkr. Efter nio månader så
visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med 16,3
Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med 35,5
Mnkr mot budget Finansens överskott beror främst på att kostnader är lägre
för personalomkostnader, pensioner och avskrivningar jämfört med budget.
Den största negativa avvikelsen efter nio månader mot budget har
socialnämnden och underskottet är 23,8 Mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden visar på ett underskott mot budget efter nio månader
med 11,8 Mnkr. Underskotten följer nivån som delåret per sista augusti. Inga
prognoser är förändrade efter delårsrapporterna. Helårsprognosen för
samtliga nämnder är – 34,8 mnkr och finansförvaltningen +31,8 Mnkr jämfört
med budget. Helårsprognosen för resultatet är 5,6 Mnkr och det är 2,9 Mnkr
sämre än budgeterat resultat. Vad resultatet hamnar på helåret är svårt att
prognostisera utifrån vad som händer med höstpropositionen som antas
senare i höst. Går det lagda förslaget igenom i riksdagen så ser
skatteprognosen ge högre intäkter redan från år 2021.
Konsekvenser
Åtgärdas inte de ekonomiska underskotten och effektiviseringar som finns det
risk för att den långsiktiga planen för kommunens ekonomi inte kan fullföljas
och kvalitén försämras. Det riskerar att det blir kortsiktiga beslut som kanske
i längden inte blir en besparing utan kanske en ökad kostnad i en annan
verksamhet. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det leda till att
kommunen inte kan jobba förebyggande med ärenden utan att det blir ökade
kostnader då placeringar kanske måste ske, måluppfyllelsen inom skolan
uppnås inte, det kan innebära högre ohälsa. Grunduppdraget blir svårt att
uppnå och då tillsammans med negativa resultat så är det svårare att uppnå
god ekonomisk hushållning.
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Henrik Arenvang
Kommudirektör

Anette Persson
Controller

För åtgärd:
Socialnämnden,barn- och
utbildningsnämnden,samhällsbyggnadsnämnden,tillväxtnämnden

Bilagor:
Redovisning ekonomi
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Månadsuppföljning
september 2021

§160/21 Ekonomiskuppföljning september 2021 - KS 2021/38-19 Ekonomiskuppföljning september 2021 : Uppföljning sep -21

Budget jan-mars

Budgetavvikelse
jan- mars

Prognos helår

0,5
120,7

0,7
142,0

0,2
21,3

0,9
169,7

0,9
189,8

0,0
20,1

59,6

80,3

20,7

87,9

107,5

19,6

varav VA/Renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

varav Överförmyndarverksamhet

2,0

2,7

0,7

3,0

3,5

0,5

varav
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

36,6

36,4

-0,2

48,6

48,6

0,0

varav Räddnings- och
säkerhetsverksamhet

22,5

22,6

0,1

30,2

30,2

0,0

Tillväxtnämnden

Nämnd/förvaltning Nettokostnad

Revision
Kommunstyrelsen
varav Kommunstyrelseförvaltningen

Budget Budgetavvikelse
helår
helår

63,8

62,7

-1,1

84,1

81,8

-2,3

Barn- och
utbildningsnämnden

495,5

483,7

-11,8

665,6

648,6

-17,0

Socialnämnden

454,6

430,8

-23,8

604,7

570,0

-34,7

12,6

11,5

-1,1

16,5

15,6

-0,9

1 147,8
-1 170,6
22,7

1 131,5
-1 206,1
3,5

-16,3
35,5
19,2

1 541,5
-1 547,1
5,6

1 506,8
-1 515,3
8,5

-34,7
31,8
2,9

Samhällsbyggnadsnäm
nden Bergslagen

Totalt
Finansiering
Resultat
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KS 2020/242

Kanslienheten
Jessica Brogren
0581-812 09
jessica.brogren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att göra Lindessjön runt
funktionsanpassad
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med
remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-03-26.


I dagsläget ställer sig Lindesbergs kommun bakom den uttalade
ambitionen från Samhällsbyggnad Bergslagen.



Samhällsbyggnadsförbundet skall återrapportera till kommunstyrelsen
när översyn av ledens kvalitet har färdigställts. Delrapport till utskott
för stöd och strategi mars 2022.

Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen
föreslår att göra leden Lindessjön runt funktionsanpassad, bland annat genom
att bredda leden till cirka 250 cm för att underlätta för barnvagnar och
permobiler. Förslagsläggare föreslår även att det vore kul om arbetet görs
som grupparbete mellan Lindeskolans elever på byggprogrammet och
särskolan.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har svarat med remissyttrande
2021-03-26.
Direktionens beslut är att anta förslag till remissyttrande angående
medborgarförslag om ytterligare handikappanpassning av Lindessjön runt.
Om Lindesbergs kommun vill gå vidare med ytterligare handikappanpassning,
föreslår förbundet att kommunen återkommer med uppdrag och medel för att
utreda kostnader, möjligheter och konsekvenser av detta.
I yttrandet svarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bland annat att en
översyn av ledens kvalité är planerad och kommer att lösa några av
problemen som lyfts i medborgarförslaget. Idag är den uttalade ambitionen
att det ska vara handikappanpassat ut till Parkudden. Idag är det framför allt
rullstolar och barnvagnar som är i fokus för planeringen.
Förbundet är öppna för att bjuda in Lindeskolan när det är dags för
översynen. Kanske kan man gemensamt hitta små förbättringar som är
möjliga att genomföra inom befintliga ramar.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
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711 80 Lindesberg
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711 35 Lindesberg

Jessica Brogren
Handläggare
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För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Medborgaren
Bilagor:
Samhällsbyggnadsförbundet § 30/2021, remissyttrande
Medborgarförslaget
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2021-09-14

KS 2021/212

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd
och strategi år 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar sammanträdestider för
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.
Kommunstyrelsen
25 januari, kl 09.00
1 mars och 29 mars, kl 09.00
26 april, kl 09.00
17 maj, kl 09.00
14 juni, kl 09.00
6 september, kl 09.00
18 oktober, kl 09.00
15 november, kl 09.00
20 december, kl 09.00

Utskottet för stöd och strategi
18 januari, kl 09.00
8 mars, kl 09.00
5 april, kl 09.00
11 maj och 31 maj kl 09.00
30 augusti, kl 09.00
4 oktober, kl 09.00
1 november, kl 09.00
6 december, kl 09.00

Utöver sammanträdestiderna så ska kommunstyrelsen besluta om följande
datum:
Analysdag
Planeringsförutsättningar
Gemensamt budgetseminarium med
kommunerna norr samt SBB:förbundet
Mål- och budgetseminarium
Plan för investering och underhåll (5-årig)

16 mars
21 mars

4 april
28 april
28 november

Ärendebeskrivning
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2022 för
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.
Hänsyn har tagits till ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov och höstlov.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

r kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi år 2022 - KS 2021/212-1 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi år 2022 : Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi år 2022

2 (2)

Konsekvenser
Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sammanträdesdagar är inte
beslutade ännu. Efter att dessa är antagna kan eventuella justeringar ske av
ovanstående sammanträdesdagar.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
Kanslichef
För kännedom:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, utskottet för stöd och strategi
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunledningskontoret för stöd och strategi
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
Bilagor:
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Sammanträdestider 2022 – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och bolag

Jan
Feb
Mars

BuN

USS

TN

KS

Förslag
Måndag
10
14

Förslag
Mån/Tis
18
x

Förslag
Tisdag
11
15

Förslag
Tisdag
25

14

8

15

1, 29

11

5

12

26

KF

VL

Måndag

Fredag

Samhällsbyggnads
nämnden
SBB:N
Onsdag

Samhällsbyggnads
nämndens au

ÖN

BuNau
gemensamt
Snau

Onsdag

Onsdag

Torsdag

14

SN

SN au

Förslag Förslag
Torsdag Torsdag
13
5
10
3
17

3

13

7

Samhällsbyggnads
förbundet
SBB:F

BELAB

Fredag

Linde Energi AB

Linde Stadshus AB

Torsdag

Torsdag

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt

Nov
Dec
Starttider

9
13

11, 31

15
12

30

10

4

14

1

09.00

9.00

12

6

10
15

17
14

23
7 tis*

xx, Nora

12
16

styrelsemöte

x

5
2
7
4
1

stämma
styrelsemöte

styrelsemöte

x

Kl. 09.00

Kl. 08.30

11

18

6

26

18
15

8

15

21

17

3

9.00

9.00

17.00
*14.00

9.00

8.30

13

13

20

BuN = Barn- och utbildningsnämnden, BUN §
BuNau = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott §
KF = Kommunfullmäktige, KF §
VL= Valnämnden
KS = Kommunstyrelsen, KS §
SN Individutskott = Socialnämndens arbetsutskott, SN §
SN= Socialnämnden, SN §
TN = Tillväxtnämnden, TN §
USS = Utskottet för stöd och strategi, KS §
ÖN = Överförmyndarnämnden

Regionfullmäktige Örebro län 2022:
Regionstyrelsen Örebro län 2022:
Regionala samverkansråd Örebro län, beredning:
Regionala samverkansråd Örebro län:
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strategidag

x
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Styrelsestyrelsemöte seminarium med
övernattning

6

1

Övrigt

Skolstart: Terminsstart: 11 januari
Sportlov V8: 21 februari - 25 februari
3

April
25

FALAB/
LIBO

9.00

7 slutrevision

19 årsstämma
9

20
8

Kl 13.00-16.00
Näset

Demokratidag planeras xxx
Gemensamt budgetseminarium med kommunerna
norr samt SBB:förbundet ev 2022-04-04
Analysdag 2022-03-16
Planeringsförutsättningar år 2023- 2022-03-21
Mål och budget 2023/Vp 2024-2025:
2022-04-28
Påsklov: 19 april - 22 april
Skolavslutning: 10 juni
Valdag 2022-09-11

Investeringsbudget 2024-2028 2022-11-28
Höstlov v. 44: 31 oktober-6 november
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Feb
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April

Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
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Dec
Starttider
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KS 2021/261

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:


Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och
mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 januari 2022.



Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den procentsats för det
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan
höjs i steg om jämna 10 kr/tim.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt
Kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det
möjlighet att finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar idag inte kostnaderna för
den handläggning som genomförs och behöver därför justeras.
Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 760 kronor
(jämfört med övriga verksamhetens inom plan- och bygglagen där timtaxan är
980 kronor). Det är svårt att fastställa när beslutet om timtaxan för kart- och
mätverksamheten fastställdes och varför justering inte gjorts av just den
timtaxan. Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning
som genomförs.
Konsekvenser
Den höjda timtaxan för kart- och mätverksamheten i kombination med den
nya taxemodellen som tagits fram utgör uppdaterade kostnader för kart- och
mätverksamheten. Kostnaderna för vissa tjänster inom kartoch
mätverksamheten kommer att bli något högre än idag.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 Samhällsbyggnadsnämnden § 149 Timtaxa för kart- och
mätverksamheten Dnr A-2021-85
 Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 149 Timtaxa för kart- och
mätverksamheten

§163/21 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet - KS 2021/261-3 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet : Samhällsbyggnadsnämnden § 149 Timtaxa för kart- och mätverksamheten Dnr A-2021-85

Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021

Sida

75(85)

Sammanträdesdatum

2021‐10‐06

KS 2021/261-1
§
Ärende
149 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamheten
Dnr A-2021-85
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att
Kommunfullmäktige i Hällefors-, Linderberg-, Ljusnarsbergs- och Nora
kommun beslutar att:



Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och
mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den procentsats för det
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan
höjs i steg om jämna 10 kr/tim.

Motivering till beslutet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket
innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
tillhandahåller. Enligt Kommunallagen och de speciallagar som gäller
för nämnden, finns det möjlighet att finansiera en del av verksamheten
med avgifter.
Timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar idag inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs och behöver därför
justeras.
Ärende
Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 760
kronor (jämfört med övriga verksamhetens inom plan- och bygglagen
där timtaxan är 980 kronor). Det är svårt att fastställa när beslutet om
timtaxan för kart- och mätverksamheten fastställdes och varför
justering inte gjorts av just den timtaxan. Timtaxan motsvarar idag inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs.
Konsekvenser
Den höjda timtaxan för kart- och mätverksamheten i kombination med
den nya taxemodellen som tagits fram utgör uppdaterade kostnader för
kart- och mätverksamheten. Kostnaderna för vissa tjänster inom kartoch mätverksamheten kommer att bli något högre än idag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I dagsläget klarar verksamheten inte av att uppdatera primärkartan i
den takt som är nödvändig för att hålla en gos kvalitet. Taxan behöver
justeras för att öka kostnadstäckningsgraden för den
intäktsfinansierade delen av verksamheten och frigöra resurser för
kvalitetsarbete.
Barnkonventionen
Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.
Meddelas för åtgärd:
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Beräkning av timtaxa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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[Plats för
kommunlogo]

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karta och mätning, 2020

2. Översikt
Arbetsgång, klicka nedan

Börja här!

Uträkning av
genomsnittlig
årsarbetstid och
handläggningstid

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat

Beskrivning, läs detta först

Resultat

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
700

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
418 320
Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
5,00

1. Här börjar du för att beräkna
handläggningskostnaden per timme. I första fliken
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt
att användas för plan- och bygglagens samt
miljöbalkens område.

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen
och specifika kostnader för myndighetsområdet
(kronor).

5. I denna flik får du sammanställningen av
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut
handläggningskostnaden per timme med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

KS 2021/261-4

Gemensamma kostnader per handläggare
152 351
Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
0

Total kostnad per handläggare
570 671
Handläggningskostnad per timme
815
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KS 2021/265

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med
mera enligt taxetabell KS 2021/265–4.
Ärendebeskrivning
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL.
Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter.
Det har uppmärksammats i samband med indexjustering av timtaxan, vilken
bygglovstaxan bygger på, är att de i bygglovstaxan saknas skrivelse gällande
indexjustering. Skrivning kring indexjustering har lagts till i taxan.
Revidering har gjorts gällande avslut av ärende, från 1 timme till 0,5 timme i
och med digitalisering av handläggning och införande av e- arkiv. Tabellen
gällande strandskyddsdispens har utgått då kostnaderna regleras av
miljöbalkstaxan. I övrigt har inga andra större justeringar gjorts delarna
gällande bygglov- och anmälan.
Taxan har utökats med att även omfatta nybyggnadskarta och utstakning.
Taxan gällande nybyggnadskarta och utstakning har inte reviderats sedan
2011. Tjänsterna finns med i SKR:s taxemodell från 2014. På samma sätt som
vid framtagandet av bygglovstaxan har genomsnittlig handläggningstid för
utstakning och nybyggnadskarta räknats fram.
Timtaxan för kart- och mätningsingenjör har inte reviderats i samband med
att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny beräkning av
timtaxan har gjorts och förslaget är att timtaxan revideras från 760 kr till 815
kr, enligt det nya underlaget.
Revideringen av timtaxan i kombination med den nya taxemodellen medför
inte några större förändringar av avgifterna för kart- och mätverksamheten.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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Konsekvenser
Om taxan inte revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera KS
2021/265–4
 Samhällsbyggnadsnämnden § 150 taxa för bygglov nybyggnadskarta
utstakning med mera Dnr A-2021-78
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Taxa för
Bygglov
Nybyggnadskarta
Utstakning mm.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Antagen av respektive kommunfullmäktige
Lindesberg
20XX-XX-XX
Nora
20XX-XX-XX
Hällefors
20XX-XX-XX
Ljusnarsberg
20XX-XX-XX
Gäller från och med 2022-01-01
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Inledande bestämmelser
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.
Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens handläggning av ärenden
etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A21 och
tidsuppskattningar A1-A21 i kommunens beslut att anta taxan.

Avgift enligt tabell
Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av
taxetabell ZZ-ZZ. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller
serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning).

Mervärdesskatt
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabellen
fastställda avgiften.
I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.

Handläggningskostnad per timme
Handläggningskostnaden per timme är 980 kronor för ärenden avseende taxetabell A 114 samt A 17-21 respektive 815 kronor för taxetabell A 15-16.

Tillämplig taxa
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre
avgift för den sökande.

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat
med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande
åtgärd.

Timdebitering
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig
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handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för
handläggning av ärendet.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabellerna utgår avgift
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i
detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.
Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder
enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Ändring av taxan
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Avgift får tas ut i förskott.
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Återbetalning av avgift
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för
åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. Begäran om återbetalning ska
göras inom sex månader från att lovet gått ut.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01.

Taxetabeller
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A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se
kommunens taxebestämmelser.
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en
äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked.
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009.

A1

A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

Avgift
26 460 kr

Avviker från detaljplan

31 360 kr

Utanför planlagt område

31 360 kr

Planenligt

23 520 kr

Avviker från detaljplan

25 480 kr

Utanför planlagt område

25 480 kr

Planenligt

14 700 kr

Avviker från detaljplan

16 660 kr

Utanför planlagt område

16 660 kr

Planenligt

9 800 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

Avviker från detaljplan

11 760 kr

Utanför planlagt område

11 760 kr

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Planenligt

14 700 kr

A 1.12
A 1.13

Planenligt

A 1.14

Avviker från detaljplan

16 660 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

16 660 kr

A 1.16

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

9 800 kr

A 1.17

Avviker från detaljplan

11 760 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

11 760 kr

A 1.19

Inglasning befintligt uterum

N/A

A 1.20

Ändring, fasader med tekniskt samråd

4 900 kr

Planenligt

12 740 kr

A 1.21

Avviker från detaljplan

14 700 kr

A 1.22

Utanför planlagt område

14 700 kr

A 1.23
A 1.24
A 1.25
A 1.26

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

Planenligt

7 840 kr

Avviker från detaljplan

9 800 kr

Utanför planlagt område
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

9 800 kr
12 740 kr
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A2

A 2.1
A 2.2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.3
A 2.4
A 2.5

Avviker från detaljplan

18 620 kr

Utanför planlagt område

18 620 kr

Planenligt

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Avviker från detaljplan

32 340 kr

Utanför planlagt område

32 340 kr

Planenligt

42 140 kr

A 2.8
A 2.9
A 2.10

Avgift
14 700 kr

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

A 2.6
A 2.7

Planenligt

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

9 800 kr

Avviker från detaljplan

13 720 kr

Utanför planlagt område

13 720 kr

Planenligt

27 440 kr

A 2.11

Avviker från detaljplan

47 040 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

47 040 kr

Planenligt

56 840 kr

A 2.13

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

A 2.14

Avviker från detaljplan

61 740 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

61 740 kr

Planenligt

14 700 kr

A 2.16
A 2.17

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

A 2.18
A 2.19
A 2.20

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

A 2.21
A 2.22

Avviker från detaljplan

16 660 kr

Utanför planlagt område

16 660 kr

Planenligt

8 820 kr

Avviker från detaljplan

10 780 kr

Utanför planlagt område

10 780 kr

Planenligt

17 640 kr

A 2.23

Avviker från detaljplan

21 560 kr

A 2.24

Utanför planlagt område

21 560 kr

A 2.25

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Fasadändring, med tekniskt samråd

A 2.26
A 2.27

Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.28
A 2.29

Planenligt

13 720 kr

Avviker från detaljplan

15 680 kr

Planenligt
Avviker från detaljplan

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

7 840 kr
9 800 kr
16 660 kr

A 2.30

Avviker från detaljplan

20 580 kr

A 2.31

Utanför planlagt område

20 580 kr

A 2.32

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

9 800 kr

A 2.33

Avviker från detaljplan

13 720 kr

A 2.34

Utanför planlagt område

13 720 kr
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A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
5 880 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

7 840 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 960 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 960 kr

A 3.1

A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

A 4.1
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A5

A 5.1
A 5.2

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

A 5.6
A 5.7
A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

A 5.12
A 5.13
A 5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

A 5.15

A6

A 6.1

A7

A 7.1

Planenligt

Avgift
10 780 kr

Avviker från detaljplan

12 740 kr

Utanför planlagt område

12 740 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Planenligt

10 780 kr

Avviker från detaljplan

12 740 kr

Utanför planlagt område

12 740 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
5 880 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Avgift
5 880 kr
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A8

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Avgift
8 820 kr
3 920 kr

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

8 820 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

2 940 kr

A 8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

2 940 kr

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

7 350 kr

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 450 kr

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

2 940 kr

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

8 820 kr

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

3 920 kr

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

9 800 kr

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.1
A 8.2
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A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

9 310 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

4 410 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

9 310 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

4 410 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

9 310 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

4 410 kr

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

9 310 kr

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

4 410 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

9 310 kr

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

4 410 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd

9 310 kr

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, utan tekniskt samråd

4 410 kr
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A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

A 9.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Avgift
9 800 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 860 kr

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

A 10.1

Ärendetyp
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
10 780 kr

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

6 860 kr

A 11

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1

Förhandsbesked

Inom planlagt område

A 11.2

A 12

Utanför planlagt område

A 13

Villkorsbesked

A 14

Avgift

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp

A 14.1

16 660 kr

Timdebitering

Ärendetyp
A 13.1

9 800 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Avgift

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Avgift
1 960 kr
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A 15

Upprättande av nybyggnadskarta
Avgift

Ärendetyp
A 15.1

Kartutdrag

N/A

A 15.2

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Inom planlagt område

6 113 kr

Utanför planlagt område

5 298 kr

Inom planlagt område

8 558 kr

Utanför planlagt område

7 743 kr

Inom planlagt område

5 298 kr

Utanför planlagt område

5 298 kr

A 15.3
A 15.4

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

A 15.5
A 15.6
A 15.7

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

408 kr
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A 16

Utstakning
Ärendetyp

A 16.1

Nybyggnad, 1-4 punkter

A 16.2
A 16.3

Tillbyggnad, 1-4 punkter

A 16.4
A 16.5

Tillägg per punkt utöver de fyra första

A 16.6
A 16.7

A 17

Avgift
Grovutstakning

4 075 kr

Finutstakning

5 298 kr

Grovutstakning

4 075 kr

Finutstakning

4 890 kr

Grovutstakning

408 kr

Finutstakning

408 kr

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

A 18

A 18.1

A 19

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell
Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag
Ärendetyp

A 19.1

Timdebitering

Avslag

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp
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A 20

Avskrivning
Ärendetyp

A 20.1

A 21

Avskrivning

Avvisning
Ärendetyp

A 21.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp
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A 1 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Expediering och
kungörelse

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

0,5

10

1

4

1

4

4

2

0,5 27

Avviker från detaljplan

0,5

15

1

4

1

4

4

2

0,5 32

Utanför planlagt område

0,5

15

1

4

1

4

4

2

0,5 32

Planenligt

0,5

8

1

3

1

4

4

2

0,5 24

Avviker från detaljplan

0,5

10

1

3

1

4

4

2

0,5 26

Utanför planlagt område

0,5

10

1

3

1

4

4

2

0,5 26

Planenligt

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

2

2

1

0,5 17

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

2

2

1

0,5 17

Planenligt

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

0,5 12

A 1.12

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

0,5 12

A 1.13

Planenligt

0,5

6

1

2

1

2

1

1

0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

2

1

2

1

1

0,5 17

A 1.15

Utanför planlagt område

0,5

8

1

2

1

2

1

1

0,5 17

A 1.16

Planenligt

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

0,5 12

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

0,5 12

N/A

0,5

2

1

0,5

0,5

Planenligt

0,5

4

1

1

1

2

2

1

0,5 13

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

A 1.22

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

A 1.23

Planenligt

0,5

4

1

1

1

0,5

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

0,5 10

0

3

0,5

1

0,5 13

A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen
ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

A 1.7
A 1.8

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

A 1.14

A 1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

A 1.18
A 1.19

Inglasning befintligt uterum

A 1.20
A 1.21

A 1.24

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

A 1.25

A 1.26

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)

2

2

2

2

0,5

Summa tid

Bygglov-prövning

Planenligt

A 1.1

Avslut av ärende

Start av ärende

Ärendetyp

5

8

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 2 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

6

1

1

1

2

2

1 0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1

2

2

1 0,5 19

A 2.3

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1

2

2

1 0,5 19

A 2.4

Planenligt

0,5

6

1

1

1 0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.6

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.7

Planenligt

0,5 10

1

4

2

4

4

2 0,5 28

Avviker från detaljplan

0,5 15

1

4

2

4

4

2 0,5 33

Utanför planlagt område

0,5 15

1

4

2

4

4

2 0,5 33

Planenligt

0,5 25

1

4

2

4

4

2 0,5 43

Avviker från detaljplan

0,5 30

1

4

2

4

4

2 0,5 48

Utanför planlagt område

0,5 30

1

4

2

4

4

2 0,5 48

Planenligt

0,5 40

1

4

2

4

4

2 0,5 58

Avviker från detaljplan

0,5 45

1

4

2

4

4

2 0,5 63

Utanför planlagt område

0,5 45

1

4

2

4

4

2 0,5 63

Planenligt

0,5

4

1

2

2

2

2

1 0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

2

2

2

1 0,5 17

A 2.18

Utanför planlagt område

0,5

6

1

2

2

2

2

1 0,5 17

A 2.19

Planenligt

0,5

4

1

A 2.2

A 2.5

A 2.8

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

A 2.9
A 2.10
A 2.11

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

A 2.12
A 2.13
A 2.14

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

A 2.15
A 2.16
A 2.17

A 2.20

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

2

1 0,5

Summa tid

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Bygglov-prövning

Planenligt

A 2.1

Slutbesked

Start av ärende

Ärendetyp

9

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

1 0,5 11

A 2.21

Utanför planlagt område

0,5

6

1

2

1 0,5 11

A 2.22

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

2

Utanför planlagt område

0,5 10

1

2

Planenligt

0,5

4

1

2

A 2.26

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

A 2.27

Planenligt

0,5

4

1

1

1 0,5

A 2.28

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1 0,5 10

A 2.29

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

2

Utanför planlagt område

0,5 10

1

2

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1 0,5 14

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.23

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

A 2.24
A 2.25

A 2.30

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.31
A 2.32
A 2.33
A 2.34

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

2

2

2

2

2

2

2

2

2 0,5 22

2

2

2

2 0,5 22

1

2

2

1 0,5 14

1

2

2

1 0,5 16

1

2 0,5 18

8

2

2

1

2

2

2 0,5 21

1

2

2

2 0,5 21

1

2 0,5 17

1 0,5 10

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 3 Tidsuppskattning

Avslut av ärende

Summa tid

2

1

1

1 0,5

6

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

0,5

1

0

0

0 0,5

2

1

0

0

0 0,5

2

A 3.3

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
0,5
ljusanordningar

Slutbesked

0,5

Slutsamråd

Expediering och
kungörelse

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan

Startbesked

Bygglov-prövning

A 3.1

Tekniskt samråd

Start av ärende

Ärendetyp

Arbets-platsbesök

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 4 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 5 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser uto

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

1

1

1

2

2

1 0,5 11

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.6

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.7

Planenligt

0,5

2

1

1

1

2

2

1 0,5 11

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.12

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, med tekniskt samråd

A 5.3

Utanför planlagt område

A 5.4
A 5.5

A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

A 5.14
A 5.15

Avviker från detaljplan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Summa tid

Expediering och
kungörelse

2

Planenligt

Avslut av ärende

Bygglov-prövning

0,5

A 5.1

Slutbesked

Start av ärende

Ärendetyp

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Summa tid

4

1 0,5

6

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Lovprövning

A 6.1

Start av ärende

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Summa tid

4

1 0,5

6

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär

Lovprövning

A 7.1

Start av ärende

Ärendetyp

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 8 Tidsuppskattning

0,5

2

0,5

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

0,5

2

0,5

0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

A 8.5

A 8.6

A 8.7
A 8.8

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med
tekniskt samråd

0,5

0,5

2 0,5

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan
tekniskt samråd

0,5

0,5

0,5

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med
tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan
tekniskt samråd

0,5

2

0,5

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd
0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan
tekniskt samråd

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, med tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, utan tekniskt samråd

0,5

2

0,5

2

2 0,5

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre
0,5
föreskrifter, med tekniskt samråd

2

2

2

2

Summa tid

2

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

Slutbesked

2 0,5

Slutsamråd

2

Tekniskt samråd

0,5

Expediering och
kungörelse

Arbets-platsbesök

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Startbesked

A 8.2

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Handläggning av
anmälan

A 8.1

Start av ärende

Ärendetyp

Avslut av ärende

Anmälningspliktiga åtgärder

1 0,5 0,5 7,5

0,5 0,5 2,5

2

2

2

2

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre
0,5
föreskrifter, utan tekniskt samråd

2

0,5

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd

0,5

2

3 0,5

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd

0,5

2

0,5

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

A 8.21

A 8.22

A 8.23

A 8.24

A 8.25

A 8.26

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
0,5
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
0,5
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

2

2

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
0,5

2

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

0,5

2

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)

0,5

2

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)

0,5

2

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd

0,5

2

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd

0,5

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5

2

1

2

10

0,5 0,5 4,5

1

2

1 0,5 0,5

0,5 0,5 4,5

1

2

4

0,5 0,5 4,5

1

2

A 8.27

1

2

0,5 0,5

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5

2

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5
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A 9 Tidsuppskattning

1

2

1

1

1

4

1

1

Summa tid

Arbets-platsbesök

4

Avslut av ärende

Startbesked

1

Slutbesked

Tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Lovprövning

A 9.1

Start av ärende

Ärendetyp

Slutsamråd

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

1

0,5 10

1

0,5

7

A 10 Tidsuppskattning

1

2

1

2

1

4

1

1

Summa tid

Arbets-platsbesök

4

Avslut av ärende

Startbesked

1

Slutbesked

Tekniskt samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Lovprövning

A 10.1

Start av ärende

Ärendetyp

Slutsamråd

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

1

0,5 11

1

0,5

7
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A 11 Tidsuppskattning
Förhandsbesked

8

1 0,5 10

Utanför planlagt
område

0,5

15

1 0,5 17

Summa tid

0,5

Avslut av ärende

Inom planlagt
område

Expediering och
kungörelse

Prövning av ansökan

A 11.1

Start av ärende

Ärendetyp

Förhandsbesked
A 11.2

A 12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Villkorsbesked

Avgift

Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1

Ingripandebesked

Avgift

Timdebitering
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A 14 Tidsuppskattning
Extra arbetsplatsbesök

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Summa tid

A 14.1

Utförande

Ärendetyp

2

2
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A 15 Tidsuppskattning
Upprättande av nybyggnadskarta
Start av ärende

Förberedande
arbete

Kartproduktion

Avslut av ärende

Summa tid

Ärendetyp

N/A

0

0

1

0

0,5

Inom planlagt område

1

2

4

1

7,5

A 15.3

Utanför planlagt område

1

2

3

1

6,5

A 15.4

Inom planlagt område

1

3

6

1 10,5

A 15.5

Utanför planlagt område

1

3

5

1

9,5

A 15.6

Inom planlagt område

1

2

3

1

6,5

Utanför planlagt område

1

2

3

1

6,5

A 15.1

Kartutdrag

A 15.2
Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta
A 15.7

1 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-3 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 150 Taxa för bygglov nybyggnadskarta utstakning med mera

A 16 Tidsuppskattning
Utstakning
Start av ärende

Förberedande
arbete

Mätning

Avslut av ärende

Summa tid

Ärendetyp

Grovutstakning

1

1

1

2

5

A 16.2

Finutstakning

1

1 2,5

2 6,5

A 16.3

Grovutstakning

1

1

1

2

5

A 16.4

Finutstakning

1

1

2

2

6

A 16.5

Grovutstakning

0

0 0,5

0 0,5

Finutstakning

0

0 0,5

0 0,5

A 16.1
Nybyggnad, 1-4 punkter

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Tillägg per punkt utöver de fyra första
A 16.6

A 16.7

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle (Timdebitering)
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A 17 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 17.1

Ärendetyp
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell

Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 18.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift
Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning
Avslag

A 19.1

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift

Avslag

A 20 Tidsuppskattning
Avskrivning

A 20.1

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avskrivning

A 21 Tidsuppskattning
Avvisning
Ärendetyp

A 21.1

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
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KS 2021/265-1
§
Ärende
150 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut om taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning m.m.
Dnr A-2021-78
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att
kommunfullmäktige i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors
kommuner antar taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm.
Motivering till beslutet
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som
stöd i arbetet tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter.
Lagstöd
Stöd för att ta ut avgifter finns i 12 kap 8-9 §§ plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärende
Det har uppmärksammats i samband med indexjustering av timtaxan,
vilken bygglovstaxan bygger på, är att de i bygglovstaxan saknas
skrivelse gällande indexjustering. Skrivning kring indexjustering har
lagts till i taxan.
Revidering har gjorts gällande avslut av ärende, från 1 timme till 0,5
timme i och med digitalisering av handläggning och införande av earkiv. Tabellen gällande strandskyddsdispens har utgått då
kostnaderna regleras av miljöbalkstaxan. I övrigt har inga andra större
justeringar gjorts delarna gällande bygglov- och anmälan.
Taxan har utökats med att även omfatta nybyggnadskarta och
utstakning.
Taxan gällande nybyggnadskarta och utstakning har inte reviderats
sedan 2011. Tjänsterna finns med i SKR:s taxemodell från 2014. På
samma sätt som vid framtagandet av bygglovstaxan har genomsnittlig
handläggningstid för utstakning och nybyggnadskarta räknats fram.
Timtaxan för kart- och mätningsingengör har inte reviderats i samband
med att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021
Sammanträdesdatum

Sida

78(85)

2021‐10‐06

beräkning av timtaxan har gjorts och förslaget är att timtaxan revideras
från 760 kr till 815 kr, enligt det nya underlaget.
Revideringen av timtaxan i kombination med den nya taxemodellen
medför inte några större förändringar av avgifterna för kart- och
mätverksamheten.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens beslutade 2019-06-13 att
föreslå kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun att anta
den nya taxan för bygglov och strandskyddsdispens (S-2019-13:2).
Taxan för bygglov och strandskydd började tillämpas i ärenden
inkomna från och med 2020-01-01.
Konsekvenser
Om taxan inte revideras riskerar verksamheten att inte ha
kostnadstäckning för de tjänster som tillhandahålls.
Barnkonventionen
Enligt artikel 3 ska barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn. En genomarbetad taxa som synliggör de olika
momenten i handläggningen av bygglov mm är en viktig del i arbetet
med att säkerställa en god bebyggd miljö.
Meddelas för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm
Bilaga tidsuppskattningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/266

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Taxa för planverksamhet
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
 Anta taxa för planverksamhet.
 Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8.
Ärendebeskrivning
En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019 och började
gälla från 1 januari 2020. Taxan för planverksamheten har dock inte
reviderats sedan nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011.
Det nya förslaget utgår precis som bygglovtaxan på att vi debiterar nedlagd
tid. I samband med planstart räknas uppskattad tidsåtgång fram, utifrån
planens komplexitet. Tiden multipliceras med timtaxan och genererar således
plankostnaden. En grundkostnad för samtliga planer tillkommer på 50 000 kr.
I taxan för planverksamhet finns även aktualiserade kostnader för ansökan
om planbesked och ett ställningstagande att negativa planbesked endast ska
debiteras 60 procent av kostnaden.
Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planagift utgår från de
tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer sig inte från hur den i
dagsläget gällande taxan är uppbyggd.
Justeringsfaktor N, föreslås vara 0,8 enligt tidigare beslut.
Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på 980
kr/timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på förvaltningen.
Konsekvenser
Timtaxan för planarkitekter har inte reviderats tillsammans med
förvaltningens övriga tjänstepersoners timtaxa. För att bättre kunna anpassa
verksamheten med rätt bemanning behöver kostnadstäckningsgraden för
planarkitekterna höjas, vilket enrevidering av timtaxan bidrar till.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Rouzbeh Isa
Handläggare
kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergsalgen
Bilagor:
 Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Taxa för
planverksamheten
 Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Taxa för planverksamheten Dnr A2021-77
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KS 2021/266-3

Taxa för
Planverksamheten

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Antagen av respektive kommunfullmäktige
Lindesberg
20XX-XX-XX
Nora
20XX-XX-XX
Hällefors
20XX-XX-XX
Ljusnarsberg
20XX-XX-XX

Gäller från och med 2022-01-01
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Inledande bestämmelser
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.

Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens handläggning av ärenden
etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.

Taxan reglerar avgifter för ansökan om planbesked, princip för avgift vid framtagande
eller ändring av detaljplan med planavtal, och planavgift vid bygglov. Huvudprincipen är
att den som får nytta av detaljplanen ska finansiera den. I de fall kommunen tar fram en
ny detaljplan för kommunal mark finansieras detta i regel av efterföljande försäljning av
marken. När en annan part får nytta av detaljplanen finansieras den med planavgift. Om
det är en tydlig beställare, exempelvis ett företag som äger en fastighet, tecknas oftast ett
planavtal där planavgiften för beställaren regleras. Är det istället ett område med flera
olika fastighetsägare, exempelvis ett villaområde, så är det svårt att ordna ett planavtal.
Då tar kommunen istället ut en planavgift för varje bygglov som beviljas med stöd av
detaljplanen i området.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat
anges.

Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 2 kap 6 § kommunallagen. ” Kommuner och regioner får inte ta ut högre
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.”

Plan- och bygglagen

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 12 kap 9 § får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för att täcka
programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller
ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en
anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 §.
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En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.
Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för
särskilt ärende.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnaden per timme är 980 kronor.

Ändring av taxan

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsjustering

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska efter regeringens beslut om prisbasbelopp
justera de avgifter som grundar sig på prisbasbeloppet.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift

Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Avgift får tas ut i förskott.
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Ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss ärendetyp framgår av tabell 1 och tabell 2. Med ärendetyp avses
typ av bygglov och planbesked. Timpriset som används för ärenden där det inte går
att bestämma en genomsnittlig kostnad framgår under Planavgift enligt planavtal.

Planbesked

En aktör som vill att kommunen ska ändra en detaljplan eller ta fram en ny detaljplan för
ett område ansöker om planbesked. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
undersöker då förutsättningarna för en ändring eller ny detaljplan och
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutar om kommunen ska lämna ett positivt
eller negativt planbesked.
•

•

Positiva planbesked debiteras med 100% av angivet belopp i tabell 1. Om ett
planavtal tecknas avräknas avgiften för planbesked till hälften.
Negativa planbesked, avslag, debiteras med 60% av angivet belopp i tabell 1.

Tabell 1

Planbesked

Ärendetyp
Enkel
åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av
verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med
en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något
av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
standard planförfarande.

Avgift
9 520 kr

Medelstor Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för
åtgärd
enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

14 280 kr

Stor
åtgärd

19 040 kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2
bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

5
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Planavgift i enlighet med planavtal
När kommunen tecknar planavtal med en extern aktör som ska finansiera detaljplanen
beräknas avgiften genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras
med uppskattning av kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.
Varje detaljplan har en grundkostnad på 50.000 kr, därutöver tillkommer
kostnadsuppskattning för respektive projekt.

Handläggningskostnaden för framtagande av detaljplan är 980 kronor per timme.

Därutöver tillkommer exempelvis kostnader för utredningar. Förutsättningarna och
fördelningen av kostnader för framtagandet av detaljplan regleras i ett planavtal.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.

Avgift tas ut enligt följande princip: vid samråd 50 procent, vid antagande 50 procent.
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid
beslut om bygglov.

Planavgift i samband med bygglov

För att täcka kostnaderna för framtagande eller ändring av detaljplan kan kommunen
välja att ta ut planavgift vid bygglov. En planavgift debiteras varje gång ett bygglov
beviljats inom planområdet till dess att kommunen anser att planen är färdigbetalad.
Planavgiften baseras på vilken typ av åtgärd som bygglovet gäller. Kommunens principer
för uttag av planavgift framgår av tabell 2.
För nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus och komplementbyggnader är
planavgiften ett fast belopp. För tillbyggnad av dessa är planavgiften ett fast belopp per
kvadratmeter bruttoarea (BTA). För nybyggnad och tillbyggnad av övriga byggnader är
planavgiften ett fast belopp per kvadratmeter bruttoarea (BTA) plus öppenarea (OPA).
•

•

Nybyggnad innebär uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare
uppförd byggnad till ny plats.
Tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym. En tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA räknas som
en nybyggnad.

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i de fall bygglov
beviljas med avvikelse från detaljplan. Avgiften tas inte ut för tidsbegränsade bygglov.
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Tabell 2

Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Avgift

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder
Nybyggnad av komplementbyggnad
Tillbyggnad 5 m2 eller större

Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

Nybyggnad 0-299 m2 (BTA+OPA)
Nybyggnad 300 m2 eller större (BTA+OPA)
Tillbyggnad 5 m2 eller större (BTA+OPA)

Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader
Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

33 320 kr
26 656 kr

13 328 kr
250 kr/m2
Avgift

250 kr/m2
74 637 kr
250 kr/m2
Avgift

10 000 kr
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Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021

Sida

79(85)

Sammanträdesdatum

2021‐10‐06

KS 2021/266-1
§
Ärende
151 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut om plantaxa
Dnr A-2021-77
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att
kommunfullmäktige i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors
kommuner antar taxa för planverksamheten.
Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8.
Motivering till beslutet
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter.
En tydlig taxa är även viktig för att skapa förutsägbarhet hos de kunder
som nyttjar kommunens tjänster.
Lagstöd
Stöd för att ta ut avgifter finns i 12 kap 8-9 §§ plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärende
En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019 och
började gälla från 1 januari 2020. Taxan för planverksamheten har dock
inte reviderats sedan nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011.
Det nya förslaget utgår precis som bygglovtaxan på att vi debiterar
nedlagd tid. I samband med planstart räknas uppskattad tidsåtgång
fram, utifrån planens komplexitet. Tiden multipliceras med timtaxan
och genererar således plankostnaden. En grundkostnad för samtliga
planer tillkommer på 50 000 kr.
I taxan för planverksamhet finns även aktualiserade kostnader för
ansökan om planbesked och ett ställningstagande att negativa
planbesked endast ska debiteras 60 procent av kostnaden.
Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planagift utgår
från de tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer sig inte från
hur den i dagsläget gällande taxan är uppbyggd.
Justeringsfaktor N, föreslås vara 0,8 enligt tidigare beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021
Sammanträdesdatum

Sida

80(85)

2021‐10‐06

Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på 980
kr/timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på förvaltningen.
Konsekvenser
Timtaxan för planarkitekter har inte reviderats tillsammans med
förvaltningens övriga tjänstepersoners timtaxa. För att bättre kunna
anpassa verksamheten med rätt bemanning behöver
kostnadstäckningsgraden för planarkitekterna höjas, vilket en
revidering av timtaxan bidrar till.
Barnkonventionen
Enligt artikel 3 ska barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn. En genomarbetad taxa som synliggör de olika
momenten i handläggningen är en viktig del i arbetet med att
säkerställa en god bebyggd miljö.
Meddelas för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Taxa för planverksamheten
Bilaga underlag kostnadsberäkningar plantaxa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/255

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Avgift för installation av trygghetslarm
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
 införa en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm från och
med 2022-02-01.
Ärendebeskrivning
För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha trygghetslarm som en
insats från hemtjänsten. När den enskilde ansöker om trygghetslarm för första
gången behöver det installeras i bostaden. Installationen utförs av personal
inom hemtjänsten.
Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är kostnadsfria för
de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift för larmet. Förvaltningen ser
ett behov av att debitera för faktiskt kostnad för installationen också varför en
avgift om 500 kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Socialnämnden
Förvaltningschef, socialförvaltningen
Enhetschef, myndighetsenheten
Ekonom
Bilagor:
SN § 150 Införande av avgift gällande trygghetslarm

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Protokollsutdrag

17 (41)

Sammanträdesdatum
2021-10-14
KS 2021/255-1

Socialnämnden

SN §150/21

Dnr: SN 2021/91

Införande av avgift gällande trygghetslarm
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa en avgift
om 500 kr vid installation av trygghetslarm från och med
2022-02-01.
Ärendebeskrivning
För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha
trygghetslarm som en insats från hemtjänsten. När den enskilde
ansöker om trygghetslarm för första gången behöver det
installeras i bostaden. Installationen utförs av personal inom
hemtjänsten.
Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är
kostnadsfria för de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift
för larmet. Förvaltningen ser ett behov av att debitera för
faktiskt kostnad för installationen också varför en avgift om 500
kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta
1. Att införa en avgift om 500 kr vid installation av
trygghetslarm från och med 2022-02-01.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att socialnämnden ska
besluta enligt förvaltningens förslag: att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa en avgift om
500 kr vid installation av trygghetslarm från och med
2022-02-01.
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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18 (41)

Sammanträdesdatum
2021-10-14

Socialnämnden

Beslutsgång
Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer sitt förslag att föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att införa
en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm från och
med 2022-02-01 mot Jari Mehtäläinen (SD) yrkande att avslå
förslaget om införandet av avgift vid installation.
De som röstar enligt Mathz Erikssons (C) förslag att besluta enligt
ordförandes förslag, röstar Ja
De som röstar enligt Jari Methäläinens (SD) yrkande om att avslå
ordförandes förslag , röstar Nej.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande
‐ De som röstar enligt Mathz Erikssons (C) förslag att besluta
enligt ordförandes förslag, röstar Ja.
‐ De som röstar enligt Jari Methäläinens (SD) yrkande om att
avslå ordförandes förslag , röstar Nej.
Ja
Nej
Elin Axelsson (S)
X
Bo Stenberg (S)
X
Ulla Lundqvist (S)
X
Tuula Marjeta (C)
X
Marie Lind (V)
X
X
Sven-Erik Larsson
Monika Klockars (M)
X
Margareta Andergard (KD)
X
Fredrik Rosenbecker (SD)
X
Jari Methtäläinen (SD)
X
2 nej
Röstresultat
9 ja
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
Att införa en avgift om 500 kr vid installation av trygghetslarm
från och med 2022-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-14

Reservationer
Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) reserverar
sig mot beslutet.
Bilagor:
Tjänsteskrivelse SN 2021/91–1
För kännedom:
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Enhetschef myndighetsenheten
Ekonom
För åtgärd
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/256

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
 Den enskilde ska vid sen avbokning betala för hela hembesöket.
Ärendebeskrivning
Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat att fler och
fler individer inte avbokar sina tidsbeställda hembesök i tid, insatser hinner
planeras ut av hemtjänsten och när de kommer för att utföra insatsen så är de
inte hemma, vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte individen är
hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett dagen innan inplanerad
insats.
Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att avbokning inte kunnat
ske på grund av att individen akut fått uppsöka sjukhus.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Förvaltningschef, socialförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg
Enhetschef myndighetsenheten
Avgiftshandläggare
Bilagor:
SN § 151 Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Protokollsutdrag

20 (41)

Sammanträdesdatum
2021-10-14
KS 2021/256-1

Socialnämnden

SN §151/21

Dnr: SN 2021/98

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att den enskilde vid sen avbokning
betalar för hela hembesöket.
Ärendebeskrivning
Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat
att fler och fler individer inte avbokar sina tidsbeställda
hembesök i tid, insatser hinner planeras ut av hemtjänsten och
när de kommer för att utföra insatsen så är de inte hemma,
vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte
individen är hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett
dagen innan inplanerad insats.
Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att
avbokning inte kunnat ske på grund av att individen akut fått
uppsöka sjukhus.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår förvaltningen föreslår nämnden föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta.
1. Vid sen avbokning betalar den enskilde för hela hembesöket.
Bilagor:
Tjänsteskrivelse SN 2021/98-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-14

För åtgärd:
Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige
Avgiftshandläggare
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg
Enhetschef myndighetsenheten
För kännedom:
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1

Tjänsteskrivelse

1 (1)
AKK2015/403

Näringsliv o Utveckling
Wilhelm Magnusson
0581-811 39
Wilhelm.Magnusson

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
 Godkänna köpekontrakt mellan Regenergy Frövi AB och Lindesbergs
kommun
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun arbetar med att ta fram verksamhetsmark i Frövi.
Etapp 1 i detta arbete genomfördes när detaljplanen för del av Mariedal 1:1
med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet) vann laga kraft 2021-10-30,
se antagandehandling i bilaga 1.
Förslag på köpekontrakt bilaga 2.
Värdering av fastighet bilaga 3.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Wilhelm Magnusson
Näringslivschef

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Ekonomichef
Kommundirektör
Samhällsbyggnadsförbundet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivschef
Bilagor:
 Bilaga 1. Antagandehandling för del av Mariedal 1:1 m.fl (etapp 1,
norra verksamhetsområdet)
 Bilaga 2. Förslag köpekontrakt
 Bilaga 3. Värdeutlåtande fastigheten Lindesberg (del av) Mariedal 1:1

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Antagande av detaljplan för Mariedal 1_1 med flera 2021-05-31 Dnr S-2017-384

2021-05-31

Diarienr: S-2017–384
AKK2015/403-65

Stadsarkitektkontoret
Per Lilja
Planarkitekt
info@sb-bergslagen.se

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING
PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra
verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs kommun

Samrådstid: 19/11/2020 – 03/01/2021

Utökat planförfarande

Granskningstid: 19/04/2021-23/05/2021

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sb-bergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015
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1. INLEDNING
Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra
verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs kommun
1.1 DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning
genom del av planområdet.
1.2 PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1
januari 2015. Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt
intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan.
Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.
1.3 PLANPROCESSEN

Här är vi nu
Planförslaget var ute på samråd under perioden 19 november 2020 – 3 januari 2021.
Detaljplanens namn var under samrådsskedet del av Detaljplan för del av Heden 1:11 m
fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet). Efter en fastighetsreglering, då Heden 1:11
reglerades in i Mariedal 1:1, blev Mariedal den största fastigheten i detaljplanen. Därav
är namnet från och med granskningsskedet Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl
(etapp 1, norra verksamhetsområdet).
1.4 PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar
-

Planbeskrivning (denna handling)

-

Plankarta

-

Fastighetsförteckning

-

Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan

-

Illustration
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-

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

-

Samrådsredogörelse

-

Granskningsutlåtande

Utredningar och underlag är bilagor till planen
-

Naturvärdesinventering, Sweco, 2017-08-08

-

Arkeologisk utredning etapp 1 (2016:01)

-

Arkeologisk utredning etapp 2 (2017:51)

-

Beslut om tillstånd om borttagande av fornlämningar (Dnr: 431-7020-2019)

-

Arkeologi - Slutundersökning (färdig efter detaljplanens antagande)

-

Geotekniks undersökning inför detaljplanarbete, Sweco, 2016-01-08

-

PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF, 2018-08-21

-

Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29

-

Flyghinderanalys gällande Uppförande av byggnad i Lindesbergs kommun - Del
av Heden 1:11, 2021-02-12

2. BAKGRUND
Örebro med omnejd kallas med all rätt logistikregionen. Tanken är att flera orter och aktörer
ska kunna bidra till att alla i regionen utvecklas tack vare tillgång till bl a kompetens och
tillgänglig kapacitet. Frövi har ett fördelaktigt läge avseende spårkopplingar som sträcker sig i
fyra väderstreck. Även det övergripande vägnätet ger goda förutsättningar i och med det
relativt korta avståndet till både riksväg 50 och europaväg E18/E20.
Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan som täckte hela det område
söder om Fröviforsvägen som i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut
verksamhetsmark. Ett detaljplaneförslag för hela området arbetades fram och gick ut på
samråd under 2018. Efter samrådet inkom ny information som kraftigt ändrade
förutsättningarna för kommunen att detaljplanelägga hela området i ett grepp. Den främsta
anledningen till att nu dela upp planen är att Trafikverket vill ta del av den centrala delen av
det ursprungliga området och arbeta fram en järnvägsplan för del av spårområdet.
Möjligheten att gå vidare med del av planområdet, del som inte berörs av järnvägsplanen, har
utretts. Resultatet är att det bedöms som möjligt och lämpligt att gå vidare med den södra och
västra delen av ursprungligt planområde. Denna del skulle fungera tillsammans med
kringliggande områden oavsett om spåranslutning blir aktuell eller ej. Även Fröviforsvägen
inkluderas för att möjliggöra ett kommunalt övertagande.
Detta planförslag, som är etapp 1, täcker del av tidigare planförslag.
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2.1 LÄGE

Planområdet är beläget norr om Frövi tätort mellan BillerudKorsnäs och den norrgående
järnvägsanslutningen mot Lindesberg. Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500
meter norr om tätorten. Planområdets area är ca 90 hektar.

Planområdets gräns illustreras med streckad linje.
2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplanens genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap 11§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Se
bilagor: Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan på detaljplan för del
av Heden 1:11 m fl, (etapp 1, norra verksamhetsområdet) samt MKB tillhörande Mariedal
1:1 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)
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Plankartan tillhörande planförslaget. Finns även bifogad i större format.

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap. 5-8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller
andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för kommunikationsanläggningar vara av riksintresse.
Bergslagsbanan som är riksintresse berörs i och med att planförslaget inkluderar en väg som
passerar över järnvägen.
3.1 STRANDSKYDD

Det finns inget vatten inom planområdet som berörs av det generella strandskyddet enligt 7
kap. 13§ MB.
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3.2 ÖVERSIKTSPLAN

Fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort gäller som del i den kommuntäckande
översiktsplanen. Se nedan.
3.3 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKSPLANEN (FÖP)

En FÖP för Frövi antogs den 23 april 2018 av kommunfullmäktige. I planförslaget pekas det
aktuella planområdet i huvudsak ut som verksamhetsmark. De delar som angetts som
NATUR i planområdets södra del ligger huvudsakligen inom markanvändningen grönområde
i FÖP:en.

Mark- och vattenanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018.
3.4 GÄLLANDE DETALJPLANER

I det aktuella planområdet finns en gällande detaljplan Förslag till stadsplan, Frövifors,
Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id: 1885-P85/6). Det område som släcks
ut av det nya planförslaget har utöver väg och ledningsrätt användningen Jps – skyddsområde
för industri. Användningen bedöms inte inkludera någon byggrätt.
Till Förslag till stadsplan, Frövifors, Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id:
1885-P85/6) finns ett tillägg med namn: Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av
Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län. Det aktuella planområdet berör inte den del av
planen som tillägget täcker.
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Plan 1885-P85/6

Gällande detaljplan inom planområdet illustrerat med lila linje. Aktuellt planområde
redovisas inom streckad linje.

4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
4.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Detaljplanen innefattar ett antal fastigheter. Mariedal 1:1 ägs av Lindesbergs kommun. Frövi
1:46 ägs av BillerudKorsnäs AB, Frövi 10:1 och 3:1 ägs av Sveaskog förvaltnings AB,
Pikaboda 1:3 ägs av en privatperson och Frövi 11:1 ägs av Trafikverket.
4.2 RÄTTIGHETER

Redovisas i separat fastighetsförteckning.
4.3 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Terrängen är blockig och det finns ett stort antal diken/bäckar, som leder ytvatten söderut.
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4.4 NATURVÄRDEN

I östra delen av utredningsområdet återfinns ett av skogsstyrelsen inventerat område med
naturvärde (N 134-2002 Mariedal). Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna
äldre skogar och utgörs till största del av barrskog med tall och gran. I västra delen av
området är lövinslaget högre. Det mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och
andra salixarter. Dock finns ett mindre område med asp, med inslag av hålträd. Insprängt i
skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, tranbär,
skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen).
Under 2017 gjordes en naturinventering av området. Inventeringen av området norr om Frövi,
fastighet Heden 1:11 i Lindesbergs kommun, är gjord enligt svensk standard (SiS 199000:
2014, SiS 199001:2014). Fältbesök genomfördes den 29 juni 2017 på nivå medel med tillägg
för generella biotopskyddet. Området utgår i söder från klubbstugan för Frövi IK där
landskapet är öppet med åkermark norr om stugan. En av åkermarkerna är rik på olika
blommor. Även mellan och i anslutning till åkermarkerna finns områden som är rika på
blommor. I och kring åkermarken finns biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet,
öppna diken, åkerholmar och odlingsröse. Dikeskanterna är artrika med bland annat rödfibbla,
prästkrage och gökblomster. (se bilaga, Naturvärdesinventering Frövi industriområde Heden
1:11)

Områdesavgränsning för naturinventeringen.
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Utifrån klubbstugan löper motionsspår ut i skogen. Utmed motionsspår och stigar finns
ställvis en artrik flora. Speciellt noterades detta i södra delen. Där finns bland annat orkidén
nattviol (fridlyst enligt artskyddsförordningen), prästkrage och ängsvädd.
Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna äldre skogar och utgörs till största del av
barrskog med tall och gran. I västra delen av inventeringsområdet är lövinslaget högre. Det
mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och andra salixarter. Dock finns ett
mindre område med asp, med inslag av hålträd.
Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter
avverkningar. Mindre områden finns som undantagits från skogsbruk. Där förekommer
stående och liggande död ved. Spår av spillkråka finns i ett mindre område och spillkråka
noterades i området vid inventeringstillfället.
Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon,
tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen).
4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Översiktliga förhållanden
SGU:s översiktliga jordartskarta visar att området huvudsakligen består av ytnära berg och
morän som i lågpartierna täcks av torv ovanpå lösa jordar, mestadels lera och silt. Mitt i
områdets södra del täcks moränen av postglacial och glacial lera. Moränjordens dominerande
fraktion varierar mellan sand och silt.
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se). Planområdet är markerat med streckad linje.

Geoteknisk undersökning av spårområde, 2016 (Sweco)
Under 2016 genomfördes en geoteknisk undersökning i området (Geoteknisk undersökning
inför detaljplanarbete, Sweco 2016) som fokuserade på den sträckning av järnvägsspåret som
inkluderades i 2018 års samrådshandling för området.
Rapporten beskriver att sträckan har en varierande geologi med ytnära berg med små jorddjup
och berg i dagen samt områden med kärrtorv. Området är delvis småkuperat och i områden
med moränjord finns sten och block i markytan.
Jordartskartan, erhållen från SGU, kan anses vara korrekt vad det gäller att skilja på
fastmarks- och kärrtorvsområden med 5-10 m differens i plan. Jorddjupskartan visar på ett
jorddjup på 0-3 m i området. Uppmätt torvmäktighet är 0,3-1 m.
Inga undersökningar av grundvattenförhållandena i området har utförts. Vid tiden för den
okulära besiktningen var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. Inom hela området så
förekommer det berg i dagen, typiskt är att det visar sig som en liten bergås. Moränen inom
det undersökta området är generellt blockig (inom vissa områden mycket blockig), samt
stenig. Mellan punkterna 10-12 samt 21-25 var det vid tiden för fältbesiktningen kalhyggen,
vilket gav att sikten i sidled var större. Det finns även områden med kärrtorv och uppmätt
djup på torvmaterialet är upp till ca 1 m.
Jordartskartan anger att moränen är av typen sandig morän. Provtagningar utförda på moränen
i Mariedalsområdet visar även på ett visst innehåll av grus och silt. Se vidare aktuell
utredning: Geoteknisk undersökning inför detaljplanearbete, Sweco, 2016-01-08
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Provtagningsplan för genomförd geoteknisk utredning. (Sweco, 2016)

PM Geoteknik, 2018 (ÅF)
2018 genomfördes ytterligare en geoteknisk undersökning av området, denna gång översiktlig
geoteknisk undersökning. Undersökningspunkternas placering har anpassats till dåvarande
förslag över var järnvägsspåren och gatorna planeras. Dessa dragningar har justerats något i
aktuellt planförslag.
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Illustration av området som undersöktes under 2018.
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Utsnitt ur provtagningsritningen. Provpunkter anpassades till skissad placering av
järnvägsspår och vägar.
Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis geotekniska
anvisningar och rekommendationer i projekteringsskedet.
Det aktuella området består av en kuperad skogsmark. Delar av området är avverkat. Ett antal
jordprover som klassificerats har okulärt bedömts i ute i fält. Vid markytan är sten- eller
blockhalten delvis mycket hög. Bergöverytan finns nära markytan vid stora områden.
Jordlagerföljden består av ett tunt lager mull närmast markytan, följt av lerjord ovanpå
grovkornig jord ovan bergöverytan. Den grovkorniga jorden består av sandjord och/eller
morän.
Utredningen ger en rad rekommendationer och anvisningar inför kommande projektering av
området. Se vidare aktuell utredning. PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF,
2018-08-21
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4.6 RAS- OCH SKREDRISK

Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de
enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en
massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en
början är sammanhängande.
Det finns flera mindre områden som enligt länsstyrelsens webGIS har förutsättningar för ras
och skred.

Områden där förutsättningar för ras- och skredrisk finns är markerade med röd färg.
(länsstyrelsens webGIS, 2020)
4.7 RADON

Den översiktliga radonkarteringen visar resultat för mindre delar av planområdet. I dessa
områden är bedömningen att radonrisken är ”låg”. I och med att användningen som föreslås i
detaljplanen inte är sk. känslig markanvändning så bedöms radonfrågan inte lika aktuell.
4.8 FÖRORENAD MARK

Det finns inga kända markföroreningar i området.
4.9 LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR

Området har ett stort antal partier med lågpunkter med blöt torvmark. Inom området finns ett
antal diken och bäckar som leder ytvatten söder- och västerut till befintliga ledningssystem.
Vattendragen har varierande bredd och djup och är igenvuxna vilket förorsakar viss dämning.
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I anslutning till befintlig bebyggelse övergår avledningen av vatten från öppna diken till
kulverterade ledningar. Dessa ledningar når sedan recipient vid Väringen. I fortsatt arbete är
det viktigt att hitta avvattningslösningar som inte väsentligen belastar detta system eftersom
det skulle kräva kostsamma förstärkningar av ledningskapaciteten för att inte påverka
samhället negativt vid skyfall och höga flöden. Mer detaljerad beskrivning av nuläget i
förhållande till dagvatten finnes under rubriken ”Teknisk infrastruktur >> Dagvatten”.

Skyfallskartering. Lågpunkter illustrerar delar som riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall.
(länsstyrelsen, 2017)

4.10 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

I de beräkningar för översvämningsrisk som arbetats fram av SMHI och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) så är inte det aktuella planområdet utsatt för någon av
de analyserade flödesnivåerna. Därmed bedöms att det inte finns någon översvämningsrisk i
området utifrån perspektivet höga flöden.
4.11 VATTENOMRÅDEN

Inom planområdet finns inget vattenområde i form av sjöar eller större vattendrag.
4.12 BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ

Utredningsområdet ligger i ett skogs- och utmarksområde i anslutning till BillerudKorsnäs,
som tidigare var järnbruk mellan åren 1558–1890. Järnframställning kräver rikligt med kol
och vikten av kolningen avspeglas i ortnamnen Kolmossen och Kolmosskärret inom området.
Det var den närmaste skogen kring bruken som användes till kolning och tillgången på kolved
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blev till sist en begränsande faktor för järnframställningen. I genomförda arkeologiska
utredningar identifierades en rad kolningsanläggningar vilket tyder på att planområdet under
lång tid nyttjats för det syftet.
På senare tid visar flygfoto att området sannolikt inte varit bebyggt eller nyttjats till annat än
skogsbruk. På flygfoto från 1955 syns inga spår av verksamheter inom området.

Utdrag ur generalstabskartan från 1840. (lantmäteriets historiska kartor, 2017)
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Utdrag ur ekonomiska kartan från 1955. (lantmäteriets historiska kartor, 2017)
4.13 TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE

Från planområdets södra del till de delar av Frövi tätort där tyngdpunkten för service finns är
avståndet ca 1,4 km.
4.14 REKREATION

I området finns ett antal stigar som gör delar av området tillgängligt för promenad. I sydvästra
delen av planområdet finns ett elljusspår som utgår ifrån Mariedals idrottsplats. Området är
idag ett tillgängligt rekreationsområde för Fröviborna främst då det inte kräver passage över
större väg eller järnväg för att nå området.
4.15 KULTURMILJÖ

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören
skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen.
Som del av planarbetet har en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) gjorts av planområdet.
Därtill håller en kombinerad för- och slutundersökning på att tas fram. I utredningsskedet
ingick sammanlagt 89 objekt varav sju tillkom vid etapp 2. Dessa är fornlämningar och kräver
tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Av de undersökta boplatslägena
visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra boplatser från stenåldern. Många av de
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lokaliserade kolmilorna har bedömts som fornlämningar, vilket innebär att även dessa kräver
tillstånd enligt kulturmiljölagen för att få tas bort.

Utdrag ur rapporten Rapport 2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2.
Beställningen av den kombinerade för- och slutundersökningen av området har lett fram till
tillstånd att ta bort fornlämningarna inom det som redovisats som kvartersmark i
planförslaget.
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Se separata utredningar Rapport 2016:1, Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport
2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2 samt Beslut om tillstånd till borttagande av
fornlämningar med villkor om arkeologisk undersökning, 2020. För och slutundersökning
kommer färdigställas efter att detaljplanen blivit antagen.

4.16 GATOR OCH TRAFIK
TRAFIKNÄT

Det aktuella planområdet ansluter till Fröviforsvägen i nordväst. En bit ifrån planområdets
östra sida passerar järnvägsspåret (Bergslagsbanan).
GÅNG OCH CYKELNÄT

Området har idag ingen anslutning med gång- och cykelväg. Det finns dock leder i varierande
svårighetsgrad i området som ej är hårdgjorda.
IN-UTFARTER

Området har i skrivande stund inga in- och utfarter. Området nås genom terräng ej anpassad
för vanlig fordonstrafik.
TRAFIKFLÖDEN

Trafikmätning har skett på Fröviforsvägen under 2018.
Nordlig mätpunkt
Ådt: 1499
Tung trafik: 19,6 %
85 percentil: 80 km/h
Sydlig mätpunkt
Ådt: 1080
Tung trafik: 17,5 %
85 percentil: 38 km/h
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Mätpunkter för trafikflöde
4.17 MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom
mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra
kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen
för luftvårdsförbund.
För Lindesbergs kommun: Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap
miljöbalken där tätbebyggt område definieras under 4 §
1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller
2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och
kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare.
Dessa krav innefattar inte Hällefors på någon av punkterna, och därför finns inga mätningar
på luftkvalitet att tillgå.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) 15 § får;
”Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning istället för mätning
vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och miljökvalitetsnormen.”
Området bedöms inte ha problem med att miljökvalitetsnormer överskrids i och med att
området är oexploaterat.
4.18 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå
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till en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God
status. Recipient för avrinningsområdet är sjön Väringen som tillhör delavrinningsområdet
Utloppet av Väringen och mätstation SE659014-147521. Sjöns ekologiska status klassas som
Otillfredsställande och den kemiska statusen klassas som Uppnår ej god.
Vattenförekomstens MKN är bestämd till att uppnå kvalitetskrav för God ekologisk status
2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för föroreningshalter av
bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som bedöms överstiga
gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå och angiven status i
normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på vattenförekomsten blir
sämre än nuvarande status. Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av bristande
konnektivitet som skapar vandringshinder för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för
vattenkraft, främmande arter som i detta fall är inplanterad sjögull som spritt sig i norra delen
av Väringen.
Sjöns ekologiska status avseende näringsämnen anses god, dock indikerar andra biologiska
kvalitetsfaktorer på näringsämnespåverkan. BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis
kommunala reningsverk är anslutande verksamheter med Väringen som recipient. Dessa
bedöms påverka sjön i form av utsläpp av både syrgastärande ämnen och näringsämnet fosfor,
som indirekt bidrar till sämre syrgasförhållande. C:a 600 enskilda avlopp uppskattas också
bidra till fosforutsläpp till sjön. Kemisk ytvattenstatus bedöms till Uppnår ej god status utifrån
”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade ämnen, då med avseende på bromerad
difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Som tidigare nämnt överstigs gränsvärden i
samtliga vattenförekomster, till följd av luftburen spridning av storskalig atmosfärisk
deposition. (Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2020)
4.19 STÖRNINGAR
TRAFIKBULLER

Då området idag inte har några verksamheter så genereras inte något buller inom området.
Vägen som passerar planområdets norra del genererar en viss mängd trafikbuller och
järnvägen som passerar området öster om planområdet genererar en viss mängd buller. Den
verksamhet som genererar buller i närområdet är Billerud Korsnäs.
INDUSTRIBULLER

För vissa verksamheter krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Vilka dessa är står i
miljöprövningsförordningen. Verksamheterna betecknas A, B respektive C där A och B är
tillståndspliktiga verksamheter. A-verksamheter prövas av Mark- och miljödomstolen och Bverksamheter prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. De verksamheter som
har beteckningen C är anmälningspliktiga och anmäls till den kommunala miljönämnden.
Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Det består ofta av
buller som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till
verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud,
dunsar och rena toner, det vill säga buller som är av särskilt störande karaktär.
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BEFINTLIG VERKSAMHET

Det finns inga verksamheter i planområdet idag.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS

På Fröviforsvägen och utmed Bergslagsbanan sker transport av farligt gods men bedöms inte
utgöra en risk för aktuellt planområde.

4.20 TEKNISK INFRASTRUKTUR
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Inom området finns ledningar som i sin sträckning följer de rättigheter som finns i området.
LEDNINGSRÄTTER

Aktuella ledningsrätter redovisas i fastighetsförteckningen.
DAGVATTEN

Planområdets befintliga terräng består idag till störst del av obebyggd myr- och skogsmark
med en varierande nivåskillnad från c:a +48 till +56 m.ö.h. (RH2000). Den befintliga
avrinningssituationen presenteras översiktligt i bild nedan med totalt fem avrinningsområden.
En eventuell exploatering skulle främst påverka avrinningsområde 2, 3, 4 och 5.
Vattendrag från avrinningsområde 2 passerar planområdet och avleds sedan i sydvästlig
riktning under Fröviforsvägen via en betongtrumma, med dimension 600 mm, innan
anslutning till BillerudKorsnäs pappersbruks dagvattenledningsnät för vidare utlopp
(dimension 800 mm) i Fröviån.
Vattendrag från avrinningsområde 3 passerar planområdet i södergående riktning. Innan
anslutning till Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning som
bromsar tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig
låglänt terräng kan användas som eventuell fördröjningsvolym om så skulle behövas.
Anslutning till Frövis dagvattenledningsnät sker via två parallella ledningar, med dimension
600 mm. Utsläppspunkt för Frövis dagvattenledningsnät sker till sjön Väringen söder om
tätorten.
Vattendrag från avrinningsområde 4 passerar också genom planområdet i södergående
riktning innan anslutning till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi via dagvattenledning med
dimension 300 mm. Endast en del av avrinningsområde 5 berör planområdets östra del.
Dagvattensystemet från avrinningsområde 5 ansluter även det till befintligt
dagvattenledningsnät i Frövi med utlopp i Väringen. Källa: Dagvattenutredning – Detaljplan
för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-03-29)
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Karta hämtad från Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-0329)
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Planområdet ingår inte i Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. De
närmsta anslutningarna för båda vatten och avlopp finns i Mariedal. Det finns dessutom
ledningar för enbart vatten genom BillerudKorsnäs område, utmed Fröviåns östra sida, samt
utmed järnvägens västra sida vidare under järnvägen till Kolmossen.
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AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. För utformning av avfallsutrymmen,
transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och anvisningar följas enligt Avfallsplan
2016-2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Avfallsplanen innehåller mål
och strategier för avfallshanteringen.
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5. PLANFÖRSLAG
5.1 NATURVÄRDEN

Översikt över inventerade naturvärden. Vitstreckad linje markerar planområdet.
(Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden 1:11, Lindesberg, 2017-08-08)
I området har 14 naturvärdesobjekt noterats vid inventeringen. Samtliga är klassade som klass
3 objekt. I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna klassas som klass
4 objekt. Det är områden som har visst biotopvärde men lågt artvärde. De har enstaka
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald, men många av de
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biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig
kvalitet eller mängd.
Vissa naturvärden som redovisas i Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden
1:11, Lindesberg, 2017-08-08, kommer påverkas av den föreslagna byggnationen. Södra
delen av inventeringsområdet berörs inte direkt av plangenomförandet då det ligger utanför
verksamhetsmark. Även de norra delarna berörs inte av detta planförslag då det ligger utanför
planområdet. Av de objekt som berörs av artskydd eller det generella biotopskyddet så ligger
vissa inom, eller precis intill, det som redovisas som kvartersmark vilket gör att det i vissa fall
kan bli aktuellt med en dispens som prövas av länsstyrelsen innan plangenomförande.
ORKIDÉER

Utdrag ur naturvärdesinventeringen (2017-08-08)
Samtliga arter av orkidéer (däribland Fläcknycklar) i Sverige är fridlysta enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Det betyder att nattviol och fläcknycklar i området är
fridlysta. Fridlysningen innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta
bort eller skada vilt levande exemplar av arterna. Det är även förbjudet att ta bort eller skada
frön eller andra delar från dessa arter.
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Länsstyrelsen kommenterade i sitt samrådsyttrande att dispens från artskyddet med avseende
på Fläcknycklar inte behövs för ett genomförande av planen.
HUGGORM

Alla ormar i Sverige är fridlysta vilket beror på att de förföljts över stora delar av Europa och
försvunnit från många trakter. Fridlysningen betyder att ormar inte får dödas eller skadas.
Utifrån det aktuella planområdet utsträckning så bedöms inte huggormen påverkas i området.
SPILLKRÅKA OCH GRÖNGÖLING

Gröngöling och spillkråka är båda rödlistade som nära hotade (NT). Spillkråkan är även
upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektivet. Direktivet innebär att det inom EU gäller
särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet berör totalt 200 fågelarter som förekommer i
medlemsländerna. Av dessa finns 66 i Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder som är
nödvändiga för att bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta särskilda åtgärder
för vissa fågelarter. Fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (och jaktlagen).
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar dessa inventerade arter till
den grad att dispens krävs.
Inventeringen har inte identifierat några åkerholmar, odlingsrösen inom planområdet som
omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Dock påverkas en mindre del av
de diken som inventerats. Dispensansökan måste prövas och godkännas hos länsstyrelsen
innan genomförande i de aktuella områdena. De biotopskyddade objekt som påverkas av
plangenomförandet är diken. Utredning kring detta kommer redovisas i en rapport som följer
med en ansökan om dispens från biotopskyddet. Den processen löper parallellt med
detaljplanen.
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Del av dike som riskerar påverkas av planens genomförande och som omfattas av det
generella biotopskyddet. (Naturvärdesinventering 2017-08-08)
5.2 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP

Området kommer vid ett genomförande att jämnas ut för att bl a kunna hantera dagvatten och
även för att skapa funktionella verksamhetsytor. Hänsyn har tagits till detta i bifogad
dagvattenutredning. Beroende på antal verksamheter som etablerar sig så kommer marken
jämnas till i olika nivåer.
5.3 GRÖNSTRUKTUR

Genom de stråk av vägar och gång- och cykelvägar som genomkorsar området skapas stråk
med gröna inslag. Då planområdet inte sträcker sig ända till järnvägen i öst så skapas en grön
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länk upp mot grönområdet norr om aktuellt planområde. Planområdets västra del, från och
med luftledningen och västerut, är planlagt som naturmark. Dels för att underlätta underhåll
av ledningar samt för att skydda naturvärden och en forntida bosättning.
Ytterligare delar i planområdet är planlagd som natur med syftet att möjliggöra en utveckling
av rekreationsområdet samt möjliggöra en integrerad hantering av höga vattenflöden. Den
stora ytan med NATUR i den södra delen av planområdet är tänk hantera skyfall i tre olika
magasin men 1-, 20- respektive 100-års statistisk återkomsttid. Naturområdet i sin helhet är
tänkt att utformas så att de till största delen naturliga försänkningar som finns i området
integreras och osynliggörs så långt det är möjligt. Vissa naturliga vallar kommer behöva höjas
något för att skapa tillräcklig volym i magasinen men detta ska göras med svag lutning på
slänter för att området ska kunna användas och fortsatt vara tillgängligt. Man ska ha möjlighet
tillskapa tillgängliga gångvägar över och uppepå dessa åsar i området för att ytterligare öppna
upp området för motion och rekreation.
Parallellt med planarbetet så har Lindesbergs kommun startat upp ett projekt som utreder hur
man skulle kunna utveckla grönområdet mellan verksamhetsmarken i norr och tätorten i
söder. Hur man kan lyfta den återstående grönytan som rekreationsområde och idrottsområde.
Grönområdet inkluderas i del som NATUR i aktuellt planförslag men lämnar även grönytor
utanför angiven plangräns. Resultat från den separata processen kommer komplettera
planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen innan antagande om så hunnits med,
annars är målet att ge förslag till utveckling av området efter det att planen vunnit laga kraft.
5.4 RAS- OCH SKREDRISK

De områden som redovisats ha förutsättning för ras- och skred är små i området. Inför
genomförande av planen behöver marknivån ändras för att anpassas till järnväg, vägar och
lämplig nivå på kvartersmark. Då de geotekniska förutsättningarna i huvudsak är sandig
morän och urberg så bedöms eventuella mindre problemområden möjliga att studera i
bygglovskedet.
5.5 RADON

Samtliga anläggningar bör uppfylla de riktvärde som uppges av Strålsäkerhetsmyndigheten.
5.6 VATTEN
DAGVATTENUTREDNING OCH HANTERING AV MKN

En utredning har tagits fram med syftet att översiktligt utreda vilken påverkan en framtida
exploatering skulle medföra gällande dagvattnets förändrade flödes- och
föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka flödes-, magasinerings- och reningskrav som
bör ställas.
Utredningen Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29
redovisas sammanfattad längre fram i dokumentet under rubriken Teknisk infrastruktur >
Dagvatten.
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5.7 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR

För de objekt som enligt rapporten utgör fornlämningar krävs tillstånd till ingrepp i
fornlämning, om de riskerar att påverkas av ett genomförande av detaljplan för området.
Av de undersökta boplatslägena visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra verkliga
boplatser från stenåldern. Av dessa två ligger objekt 76 inom planområdet. Objekt 76 är
fornlämning och kräver tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Objekt
76 ligger i planförslaget inom naturmark (NATUR). I samrådshandlingen skyddades objektet
med en cirkel med bestämmerslen ”forn”. Efter samrådsskedet uppstod behov av att förlägga
ledningar i närheten av fornminnet, i nordvästra delen av objektets skyddszon. Efter
avstämnings med länsstyrelsen fick Lindesbergs kommun beskedet 2021-03-25 att den
föreslagna dragningen inte bedömdes påverka fornminnet. Därför exkluderades en del av den
cirkel som ursprungligen skyddat objektet. Den del som exkluderats redovisas i bilden nedan:

Utsnitt ut plankartan. Sättet att skydda fornminnet i plankartan har förändrats jämfört med
samrådshandlingen. Det nuvarande upplägget är baserat på en mer aktuell version av
Boverkets bestämmelsekatalog. Objektet har skyddats genom att all NATUR-mark utom
området runt fornminnet ges bestämmelsen u – markreservat för underjordiska ledningar.
(Fornminnet, som är grovt inventerat, syns markerat med orange linje strax till vänster om
bildens mitt.)
Den del av fornminnets skyddsområde som låg inom Vattenfalls ledningsrätt i
samrådshandlingen har exkluderats. Detta med motiveringen att den ligger inom en
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anläggning som vid den arkeologiska utredningen redan fanns på platsen.
Länsstyrelsen har i tidigare samråd meddelat Lindesbergs kommun att ett genomförande av
detaljplan i området riskerar att beröra fornlämningar. Av denna anledning har arkeologiska
utredningar (dnr 431-3895-2015, 431-643-2016) utförts, som visade på att ett stort antal
fornlämningar förekommer inom det område som omfattas av ny detaljplan.
Lindesbergs kommun har därefter ansökt om tillstånd till borttagande av tjugo fornlämningar
inom det tänkta detaljplanområdet. Dessa tjugo fornlämningar utgörs av
skogsbrukslämningar, och har under 2019 omfattats av en arkeologisk förundersökning (dnr
431-249-2019).
Resultaten från den arkeologiska förundersökningen finns ännu inte avrapporterade i skriftlig
form, men de huvudsakliga resultaten har meddelats Länsstyrelsen av undersökaren SHM
Arkeologerna. Resultaten visar på att fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential.
De berörda fornlämningarna utgörs samtliga av olika typer av skogsbrukslämningar som hör
samman med äldre kolningsverksamhet. Vid fornlämningarna förekommer kolbottnar,
kolarkojor och andra typer av aktivitetsytor som har ett samband med kolning.
Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a §§
kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara fornlämningar. De är lämningar efter
människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. De kan även antas vara äldre än 1850.
De är därmed skyddade enligt 2 kap. KML. Det planerade genomförandet av ny detaljplan
kommer att beröra del av dessa tjugo fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att de aktuella
fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör hinder för arbetsföretaget, under
förutsättning att berörda delar av fornlämningarna undersöks och dokumenteras.
De berörda lämningarna har tidigare omfattats av både arkeologisk utredning och
arkeologisk förundersökning. De utförda åtgärderna har visat på att de berörda
lämningarna har en stor vetenskaplig potential – ett tillstånd till borttagande av
fornlämningarna behöver därför villkoras med krav på arkeologisk undersökning.
I de tidigare arkeologiska åtgärderna har de berörda lämningarna dock i relativt
stor utsträckning kunnat omfattas av arkeologiskt fältarbete. Av denna anledning
är det rimligt att den arkeologiska undersökningen huvudsakligen utförs i form av
fördjupande naturvetenskapliga analyser med mera.
Länsstyrelsen beslutade 2020-05-20 (Dnr 431-7020-2019) att ge Lindesbergs kommun
tillstånd att ta bort det aktuella fornlämningarna med villkoret att aktuella fornlämningar
undersöks och dokumenteras.
Lindesbergs kommun tecknade i maj 2020 avtal med SHM Arkeologerna om
slutundersökning vilket göra att det är fritt fram att göra markarbeten i området.
Skulle objekt påträffas som inte innefattas av hittills gjorda utredningar måste arbetet
avstanna och länsstyrelsen kontaktas.
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Undersökningsområdet för den arkeologiska utredningen redovisas med
heldragen svart linje. Det aktuella planområdet redovisas med rödstreckad linje.
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Plan över objekt 76 med objekt 74 och 75 samt schakt.
Läs mer i rapporterna Rapport 2016:1 Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport 2017:51
Arkeologisk utredning, etapp 2.
5.8 BEBYGGELSE
BEBYGGELSESTRUKTURER

Verksamhetsområdet utformas för att utifrån en grundstruktur med en kommunal huvudgata
ge flexibilitet inför kommande markförsäljning och därmed kunna tillmötesgå efterfrågan på
olika fastighetsstorlek. Samtidigt har strukturen balanserats mot att skapa väl fungerande
allmänna vägar och gång- och cykelvägar i området, bl a för arbetspendling och för att kunna
färdas genom området trafiksäkert. Den nord-sydliga gång- och cykellänken genom området
är också en viktig länk som knyter samman två stora grönområden. De öppnar upp
möjligheten att i framtida etapper ansluta för att skapa en längre nord-sydlig länk genom
området.
Området utformas med en huvudgata där verksamhetsmark skapas på dess södra sida.
Plangränsen placeras utmed gatans norra sida för att ge utrymme för en kommande
järnvägsplan som ska inkludera ett järnvägsspår genom hela området. (illustrerat i bilden
nedan.)
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Järnväg

Bild som illustrerar trolig järnvägsdragning i området. Järnvägen inkluderas bara i mindre
grad i aktuellt planområdet (i planens västra delen) men beräknas inkluderas i kommande
detaljplan som etapp 2. Grov illustration av gräns för kommande järnvägsplan, dvs
kommmande ansvar för Trafikverket, illustreras med rödstreckad linje.
I planförslaget finns ett antal u-områden och l-områden (område avsett för ledningar under
mark samt luftledningar) som placerats baserat på bifogad dagvattenutredning samt efter
befintliga ledningsrätter och kommande behov av ledningar.
BYGGNADER

Området har möjlighet till en rad olika typer av byggnader anpassade till de olika typer av
användning som planen möjliggör, dvs Växthus och fiskodling (L1), lager (J2), logistik (J3)
och verksamheter (Z). Användningen Teknisk anläggning (E) är inkluderad i hela området för
att möjliggöra byggnation av funktioner där det är nödvändigt i förhållande till utbyggnad av
elförsörjning, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp. I planområdets östra del
finns en byggrätt enbart dedikerad till Fördelningsstation (E1), syftet med den är att
möjliggöra en fördelningsstation för elförsörjningen.
I huvuddelen av området inkluderas ingen exploateringsgrad, detta för att möjliggöra
byggnation av en stor sammanhängande byggnad. En bestämmelse om högsta utnyttjandegrad
i byggnad per fastighetsarea på 50 % är inkluderad i planområdets östra del som e1.
Nockhöjden i östra byggrätten är satt till 20 meter, h1. På den stora byggrätten är högsta
tillåtna nockhöjd 30 meter på 20 % av fastighetsarean och 20 meters nockhöjd på kvarvarande
fastighetsarea. Detta regleras genom bestämmelsen h2. Denna sistnämnda bestämmelsen är till
för att möjliggöra för en begränsad byggnadsdel som är något högre men som i skrivande
stund inte kan preciseras. På användningen E1 fördelningsstation, är högsta nockhöjd satt till
12 meter, h3.
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Utbyggnaden av området kan enligt detaljplanen ske utifrån olika grader av exploatering och
med olika typer av verksamheter som inte har en betydande omgivningspåverkan. I bifogad
illustration under ”exempel 3” redovisas ett förslag på verksamhet och dess placering, i detta
fall växthus. Detta redovisas i och med att Lindesbergs kommun för dialog med en intressent
som är intresserad av att etablera sin verksamhet i Frövi.
Verksamheten illustrerad i exempel 3 tar vara på spillvärme från BillerudKorsnäs och är tänkt
att använda sig av regnvatten till produktionen.
Den ovan nämnda intressenter är en möjlig användning av området. Detaljplanen möjliggör
dock andra användningar inom de ramar som nämns under rubriken Byggnader. Olika grader
av exploatering finns illustrerade i bilagd illustration exempel 1,2 och 3. Illustrationerna är
volymstudier utifrån föreslagna byggrätter i detaljplanen. (Se separat bilaga ”Illustration”)
KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE

I området finns begränsade möjligheter att etablera kommunal service. Kommersiell service
ges dock möjlighet i planen framförallt genom bestämmelsen Z (Verksamheter).

5.9 GATOR OCH TRAFIK
TRAFIKNÄT

Området har en grundläggande struktur med en huvudgata vilket skapar ramarna för
verksamheterna och är angiven som allmänplatsmark. Huvudgatan ansluter till
Fröviforsvägen i nordväst och slutar i en vändplan i dess östra ände. Huvudgatan är tänkt
följas åt av en parallell gång- och cykelväg inom gatumarken som är utmärkt i detaljplanen.
På gatumarken i detaljplanen är även tänkt att dagvattenhantering i form av diken ska kunna
rymmas.
Järnvägsspår ligger inom enbart kvartersmark järnvägsområde (T1) och syftar till att
möjliggöra en anslutning till kommande detaljplan, etapp 2, för området norr om aktuellt
planområde.
Planområdet inkluderar stor del av Fröviforsvägen ända ut till Lv 249. Syftet med att
inkludera detta vägområde är att möjliggöra att Lindesbergs kommun tar över drift och
ägande av vägområdet (vägbana + slänter/diken). Sträckan ingår i skrivande stund i
gemensamhetsanläggningen Strömtorp GA:4.
Trafiken till och från området ska i huvudsak sked via Fröviforsvägen ut till väg 249. Dialog
med Trafikverket behöver ske kring frågan om eventuellt behov av att bygga om korsningen
Centralvägen/Fröviforsvägen i framtiden. Trafikflödet till området är väldigt beroende på
vilka aktörer som önskar etablerar sig i området och frågan behöver övervakas i takt med att
kommunen överväger att sälja mark. Det innebär då också att övervaka effekterna på
befintliga bostäder utmed tillfartsvägarna.
Lindesbergs kommun har tagit ställning i frågan om att skapa en ny anslutning över järnvägen
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i Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP). FÖP:en illustrerar en ny länk
över järnvägen (markerad med A i kartbilden nedan) med längre avstånd till bostäder jämfört
med hur det är i dagsläget. Något som skulle förbättra trafiksituationen från sydväst. Dialogen
kring denna framtida länk behöver föras parallellt med utvecklingen av områden norr om
Frövi tätort.

Bild tagen från Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP).
UTRYCKNINGSTRAFIKENS FRAMKOMLIGHET

Det aktuella planområdet är till ytan stort och kan komma att inrymma både transport av
farligt gods samt verksamheter som potentiellt sett kommer hantera brandfarliga varor. Det är
av stor vikt att räddningstjänst, ambulans och polis kan nå området från flera olika håll då t ex
rökutveckling och vind kan försvåra möjligheten att nå området från en eller flera infarter. Då
den östra sidan av planområdet består av järnvägen så återstår tre vädersträck att skapa
anslutningar från.
Den gång- och cykelväg som når planområdet söderifrån, från Mariedal, behöver anpassas för
att möjliggöra att utryckningsfordon kan nå området söderifrån. Det behövs då en bredd på
gång- och cykelbana som kan hantera tunga fordon. Många av fordonen framförs alltid
fullastade. De har därför behov av gator, broar, konstruktioner med full bärighet. Vägen ska i
övrigt förses med spärrar så att övrig biltrafik inte kan nyttja länken. Definition av
räddningsväg finns i Boverkets byggregler.
Typfordon Lu (Se rapport Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044,
Trafikverket) är det utryckningsfordon som har störst utrymmesbehov. Fordonet som beskrivs
är en stegbil. Typfordon Lu:s mått och prestanda kan användas vid dimensionering av t ex en
gång- och cykelväg som ansluter området söderifrån. Gatustrukturen i området är
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dimensionerad på ett sådant sätt att utryckande fordon får god framkomlighet.
Gång- och cykelvägen in i området inkluderar delvis de administrativa bestämmelserna u och
l. Detta är för att möjliggöra att ledningar av olika slag kan passera tvärs cykelvägen, både
under mark och i luften.

Mått för typfordon Lu (Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044, Trafikverket)
KOLLEKTIVTRAFIK

Möjligheten att på sikt, när området blir utbyggt i större skala skapa en linje av
kollektivtrafiken som når områdets ytterkant i norr, bör utredas. Dock bedöms
tillgängligheten till både tåg och buss vara god då det avses att skapas en gång- och cykelväg
från Mariedal upp till området. Det skulle skapa en länk med ett avstånd på strax över
kilometern till det aktuella planområdet.
GÅNG OCH CYKELNÄT

Området nås söderifrån av en gång- och cykelväg som ansluter till området Mariedal. I
planområdet finns utrymme på allmänplatsmark för att skapa en anslutning i nord-sydlig
riktning genom området. I öst-västlig riktning finns utrymme inom gatumarken för att
inkludera en gång- och cykelväg som kan ansluta mot BillerudKorsnäs.
PARKERING, ANGÖRING

Parkering i området är inte avsett att ske på gatumark utan ska lösas på kvartersmark.
Angöring till verksamheterna, och fordonsrörelser kopplade till angöringen, ska även den ske
på kvartersmark.
5.10 STÖRNINGAR
TRAFIKBULLER

Den ökade trafikmängden till området bedöms ske via anslutningen till väg 249 vilket gör att
transporter inte passerar tätbebyggelse eller övrig bebyggelse som är känslig för trafikbuller.
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INDUSTRIBULLER

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på
verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga
verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.
1, A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser,
avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
2, B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen.
Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
3, C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är
bensinstationer och sjukhus.
Om en verksamhet ligger under anmälningsnivån i miljöprövningsförordningen (Uanläggning) krävs varken tillstånd eller anmälan för denna. Dessa verksamheter omfattas även
dem av miljöbalkens bestämmelser och Samhällsbyggnadsnämnden bedriver även tillsyn på
dessa.
Med miljöfarlig verksamhet menas användning av fast egendom eller fasta anläggningar som
kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
9 kap. 1 § MB lyder: Med miljöfarlig verksamhet avses:
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom
förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning
eller annat liknande.
Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas in i
ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. Buller från ofta förekommande
rangering av spårfordon på bangårdar bör också klassas som industribuller. Den
förbipasserande trafiken genom bangården bör dock räknas som trafikbuller.
Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som
verksamhetsbuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda
bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens område
är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området.
För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör
som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av
bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras.
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Avståndet mellan planområdets södra del och närmsta bebyggelse söderut är 500
meter. Enstaka bostadshus finns sydost om planområdet, avskilt från området genom
befintlig järnväg. Avståndet bedöms vara ca 500 meter.
Bullerberäkning är svår att göra då man inte vet vilka typer av verksamheter som visar
intresse för att etableras sig i området. Det har lett till att man i planprocessen gjort en
uppskattning av bullersituationen för att sedan i samband med en konkret förfrågan
kunna studera frågan närmare. Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt
som buffertzon för att inte i betydande grad påverka bostäder i området kring det
aktuella planområdet. Att tillkommande verksamheter ändå håller sig inom de enligt
miljöbalken uppsatta gränserna för vad som är acceptabla störningar och risker
övervakas i tillståndsprövningen för de verksamheter som riskerar vara störande.
(Källa: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder – en vägledning, rapport 201:21)
BOSTADSÄNDAMÅL

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216).
•

Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
•

Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden.
Ett genomförande av planen bedöms inte skapa trafikflöden som ger nivåer över ovan angivna
riktvärden i förhållande till bostäder utanför detaljplanens område.
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LJUDNIVÅER I REKREATIONSOMRÅDEN

Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller,
bör ljudnivåer inom friluftsområden och andra rekreationsområden vara låga för att ge den
kvalitet som eftersöks.
Enligt vägledningen bör nivåerna på vardagar dagtid kl. 06-18 inte överskrida 40 dBA
ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt kl. 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör
bullret inte överskrida 35 dBA ekvivalent ljudnivå. Maximala ljudnivåer över 50 dBA bör inte
förekomma nattetid kl. 22-06. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och
järnvägar vid nybyggnationer bör 55 dBA för vardagsmedeldygn eftersträvas för
rekreationsområden i tätort samt 40 dBA för vardagsmedeldygn för friluftsområden där låg
ljudnivå utgör en särskild kvalitet.
Dessa riktlinjer behöver vid ett genomförande tas hänsyn till så att nivåer i områden som
bedöms som extra prioriterade i rekreationsområdet inte överskrids. Det pågår under 2021 en
parallell process att se över möjligheten att utveckla rekreationsområdet mellan den
tillkommande byggrätten och Frövi tätort. Denna process kommer identifiera områden som i
nuläget har extra rekreationsvärde och som framöver skulle kunna vidareutvecklas. Därefter
kan det bli aktuellt med bullerskärmar eller bullervallar om verksamheter som riskerar
överskriva nivåerna får tillstånd och etablerar sig. I dagsläget är det svårt att identifiera exakta
platser för störningsskydd i plankartan då det är väldigt beroende på typ av verksamhet.
TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Avståndet till bebyggelse från Fröviforsvägen som används som transportväg för farligt gods,
är så stor i denna plan att det inte är ett problem. Tillkommande gata i aktuellt planförslag är
av karaktären en interngata vilket gör att ett avstånd från gatumarken till byggrätten på 10
meter bedömts som tillräckligt. Det faktiska avståndet kommer bli större då diken och gångoch cykelbana kommer göra att avståndet till vägbanan blir betydligt större. I tidiga studier
som legat till grund för storleken på området för gata i detaljplanen så är avståndet från
körbana för motortrafik till byggrätten 24 meter.
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Figur hämtad från Farligt gods - riskhantering i fysisk planering, 2012 framtagen av
Länsstyrelsen i Dalarnas län.
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5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR
DAGVATTEN

Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi är otillräcklig
och lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall kommunal naturmark och
Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra yta kan med fördel utnyttjas
vid extremare regn. Detta för att förhindra att områden nedströms inte drabbas av den
forcerade avrinningen som sker till följd av framtida hårdgörning. För att inte belasta de
befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare,
nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från exploateringsområdet
inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till respektive vattendrag.
Dagvattenutredningen har utgått från ett scenario där de två delområdena bebyggs med 59%
respektive 44 %. Hela ytorna förväntas hårdgöras, Även den centrala gatan, och hela dess
vägområde, i planområdets norra del inkluderas. Som principiell dagvattenhantering utifrån
framtida exploatering föreslås fördröjning av tillkommande dagvatten till följd av forcerad
avrinning ske inom respektive delområde, det vill säga inom kvartersmark respektive
gatområde.
För att inte belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande
dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten
avtappning från exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen
till respektive vattendrag. Dimensionerande regn har satts till 20 år med klimatfaktor 1,25 och
varaktighet 10 minuter. Magasinering ska ske fördelat på flera mindre magasin inom
respektive delområde alternativt i ett magasin. Beräknat magasineringsbehov utgår från
föreslagen planutformning. (Se vidare Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal
1:1 m. fl., 2020)
Dagvattenmagasinen är dimensionerade efter 1-årsregn, 20-årsregn samt 100-årsregn. Ett 1årsregn är den största regnintensiteten som statistiskt har en återkomsttid på en gång per år.
20-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 20 år.
100-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 100
år. Med andra ord kommer hela NATUR-ytan i detaljplanen under väldigt stor del av tiden
vara fri från större vattenansamlingar, förutom då de sällsynta större regnen uppstår. Mellan
de sällsynta regnen kommer dagvatten liksom idag rinna i de diken som finns i området.
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
under den allra största delen av tiden.

Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 1-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 1 år). Vattnet som
fylls upp rinner undan på 1-2 dygn.
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 20-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 20 år). Vattnet som
fylls upp rinner undan på 1-2 veckor.

Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet
precis efter ett 100-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 100 år). Vattnet
som fylls upp rinner undan på 2-4 veckor.
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MKN

För uppskattning av förändrad föroreningsbelastning till Väringen till följd av förändrad
markanvändning har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts, där förväntade
föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen. För
beräkning av utgående mängder och föroreningshalter användes medelvärde för årsnederbörd
på c:a 750 mm från SMHI. Antagna avrinningskoefficienter är satta till 0,9 för byggnadsytor
och 0,8 för asfaltsytor. Befintlig marksituation har antagits belasta Väringen utifrån
schablonvärden motsvarande skogsmark. Exploaterad situation delades in i takyta (utan
specifik materialbestämmelse) och resterande mark definierades som asfalt för parkeringsytor
och anslutande gatområde till tomtmarken. De värden som redovisas i utredningen ger endast
en översiktlig bild av föroreningsförändringen till följd av exploatering i förhållande till
befintlighet.
Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen har behov av åtgärder främst
påvisats vad gäller bristande konnektivitet och kraftig flödesreglering. Med avseende på detta
bör krav ställas på att framtida flöden från exploateringen inte får överstiga nuvarande
avrinning från planområdet. Fördröjningsmagasin bör utformas med möjlighet till
avstängning vid eventuella behov av förhindring av punktutsläpp.
Recipienten konstateras ha problem med biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar till
näringsämnespåverkan i sjön. Exploaterat planområde bedöms inte utgöra en betydande
påverkanskälla med avseende på näringsämnen utifrån att andra verksamheter, med Väringen
som recipient, utgör en avsevärt högre belastning. Vid exploatering bör krav ställas så att
verksamhetsutövarens föroreningsutsläpp av näringsämnen inte bör överstiga befintlig
avrinnings nivåer med hänsyn till uppsatta mål för MKN. Avrinning från trafikerade ytor
inom kvartersmark föreslås ledas via oljeavskiljande brunn innan vidare avledning från
området. Föreslagna reningsmetoder baseras på områdets förutsättningar. (Se vidare
Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021)
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP

Beslut om utökat verksamhetsområdet för att inkludera det aktuella planområdet kommer
fattas i samband med att detaljplanen antas. Det innebär att verksamheter i området kommer
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
AVFALLSHANTERING

Avfallshantering ska ske inom den egna fastigheten och följa de riktlinjer som ges av
Samhällsbyggnadsförbundet.
VÄRME, EL, TELE OCH DATA

Befintliga elledningar i området beräknas kunna förbli i den position som dom har idag. Val
av spårplacering har gjorts utefter var ledningsstolparna finns idag för att undvika behov av
ingrepp i befintlig anläggning. 130 kV-ledningar har i plankartan getts ett byggnadsfritt
avstånd på 40 meter och 40 kV-ledningar har ett byggnadsfritt avstånd på 25 meter. Linde
energi kommer bygga en ny fördelningsstation under sin befintliga ledning i planområdets
östra del.
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FLYGHINDERSPRÖVNING

Till luftfartsverket (LFV) ska alla objekt, oavsett om det gäller byggnader, vindkraftverk,
master, torn, reklamskyltar, konstverk osv, som är högre än 20 meter över mark remitteras.
Planområdet ligger inom Örebro flygplats MSA-yta (Minimum Sector Altitude) vilket gör att
dessa ska tillfrågas som sakägare i ett samrådsskede. Under planprocessen har en
flyghindersanalys arbetats fram som pekar på att byggrätten inte påverkar intilliggande
flygplatsers verksamhet.

VATTEN FÖR BRANDSLÄCKNING

Tillgången på släckvatten är avhängig på vilka ledningsdimensioner som anläggs. Med
anledning av områdets karaktär bedöms behov av släckvatten variera från 1 200 liter/minut
och upp till 2 400 liter/minut. Speciella objekt kan kräva ännu större vattentillgång.
Placeringen av brandposter och avstånd mellan dessa är en viktig fråga, men emellertid inte
lika känslig eftersom det kan justeras i ett senare läge.
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6. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA FRÅGOR
ORGANISATION

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som
också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av
allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen genom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Exploatören/fastighetsägaren/byggherren svarar för och bekostar iordningställande av
kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella
åtgärder och tillstånd m m.
TIDPLAN

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under andra halvåret av 2021.
Projektering av kommunaltekniska anläggningar väntas ske under första halvåret 2022 med
beräknad byggstart under andra halvåret 2022.

GENOMFÖRANDETID

Planen får en genomförandetid på 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.

HUVUDMANNASKAP

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudman för den allmänna VA (vatten och
avlopp) -anläggningen är Lindesbergs kommun och driftas av Samhällsbyggnads-förbundet
Bergslagen.
MARKANVISNINGSAVTAL

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Lindesbergs kommun och Regenergy Frövi AB.
Markanvisningen innebär att Bolaget, till och med 2022-06-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Bolaget
avser att etablera växthus och fiskodling i symbios med basindustri. Försäljning sker först när
detaljplanen vunnit laga kraft och godkänt bygglov erhållits.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Planområdet omfattas till den största delen av fastigheten Mariedal 1:1 som ägs av det
Lindesbergs kommun. I planområdet, där utöver ingår hela eller delar av fastigheterna Frövi
1:46. Frövi 10:1, Frövi 3:1 och Pikaboda 1:3.
De fastigheter som ingår i Strömstorp ga:4 påverkas också av detaljplanen.
Inom planområdet återfinns även marksamfälligheten Pikaboda S:1.
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För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och
ledningsrätter inom planområdet, finns tillhörande fastighetsförteckning.
Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet
fastighetsrättsliga åtgärder.
Planförslaget innehåller ett industrijärnvägsområde med tänkt anslutning i norr mot
Trafikverkets framtida järnvägsplan som kommer i en senare detaljplan, etapp 2.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Avstyckning och fastighetsreglering
För att detaljplanen ska genomföras krävs att flera fastighetsregleringar görs. Dessa beskrivs
nedan. Sedan samrådshandlingen har fastighetsreglering skett så att Heden 1:11 numera ingår
i den kommunägda fastigheten Mariedal 1:1.
Planförslaget möjliggör för bildande av nya fastigheter och överlåtelse av verksamhetsmark
(på plankartan markerat med Z, L1, J2, J1, E). Fastigheter bildas i takt med att mark går till
försäljning i området. Storlek och placering på dessa fastigheter bestäms bl.a. baserat på
efterfrågan i takt med att mark säljs. All fastighetsbildning på kvartersmark bekostats av
köparen. Kommunen bevakar trafikfrågan vid markförsäljning och avsätter, vid behov, mark
för att möjliggöra enskilda vägar inom kvartersmarken.
Den mark som ingår i allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Mariedal 1:1,
eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen. Enligt planförslaget redovisas allmän plats
inom följande fastigheter som är i privat ägo:

Fastighet

Ägare

Avstår
mark

Markanvändning

Frövi 1:46

Billerudkorsnäs Skog &
Industri
Billerudkorsnäs Skog och
Industri
Sveaskog Förvaltnings
Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings
Aktiebolag
Andersson, Bengt Åke

Ca 27000
kvm
Ca 64000
kvm
Ca 19000
kvm
Ca 3500 kvm

Allmän plats GATA

Ca 7500 kvm
Ca 170 kvm

Allmän plats GATA
Allmän plats GATA

Frövi 1:46
Frövi 10:1
Frövi 3:1
Pikaboda 1:3
Pikaboda S:1
Näsbybacka 9:1
Pikaboda 1:3
Pikaboda 1:4

Allmän plats NATUR
Allmän plats GATA
Allmän plats GATA

Andersson, Hans Olov och
Andersson, Mats Karl Torsten
Andersson, Bengt Åke
Norén, Rolf Lennart

Gemensamhetsanläggningar
Vägen i norra delen av planområdet är idag en enskild väg för vilken en
gemensamhetsanläggning Strömtorp ga:4 finns bildad. Del av Strömtorp ga:4 kommer att
övergå till att bli en kommunal gata. Omprövning av gemensamhetsanläggningen kommer
därför att krävas, initieras av kommunen.
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Samfälligheter
Även delar av vägområdet kopplat till Pikaboda samfällighet (S:1) som passerar
Fröviforsvägen kommer att överföras till kommunen enligt ovan för att möjliggöra kommunal
ägo och skötsel. Detta kommer genomföras med överenskommelse om fastighetsreglering.

Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.
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Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark NATUR). Kartan är en grov illustration.
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Del av Frövi 10:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen.
(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.

Del av Frövi 3:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen.
(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.
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Del av Pikaboda 1:3 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.

Del av Pikaboda S:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av
kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration.
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Servitut och ledningsrätt
Inom u- och l-området i planen skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar med tillbehör. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter
samt upplysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Respektive ledningsägare ska själv ansöka, bekosta och säkerställa nya och befintliga
ledningar för el och tele genom bildandet av ledningsrätt för allmänna ledningar belägna inom
u-området.
Nya och befintliga ledningar för vatten - och avlopp kan säkerställas med ledningsrätt. (ägs av
kommunen)
Inom områden som på plankartan markerats med E och E1 kan tekniska anläggningar
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.
Uppdragsbeskrivning har tecknats med Lindesbergs kommun angående upprättande av
detaljplanen.
TEKNISKA FRÅGOR
TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK

Nödvändiga geotekniska undersökningar samt övriga tekniska undersökningar tas fram av
byggherre i samband med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
kan vara vägledande vid projektering och dagvattenfrågor. Geotekniska undersökningar görs
efter behov för VA-och gatuutbyggnad.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att
säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
ARKEOLOGI

Arkeologisk utredning har genomförts och bekostats av Lindesbergs kommun.
MARKLOV

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt
som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser.
BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
FÖRORENAD MARK

Inga kända markföroreningar finns i området.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

VA
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala
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verksamhetsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av den allmänna Vaanläggningen i planområdet och avsättningar för VA finns i tomtgräns.
Park, GATA, natur
Kommunen ansvarar för utbyggnad och underhåll av gator, samt att återskapa delar av
elljusspår som direkt kan komma att utgå med anledning av detaljplanens genomförande.
Separat utredning pågår i vilken omfattning det kan komma att bli aktuellt med eventuella
kompensationsåtgärder inom grönområdet mellan byggrätten och tätorten.
Dagvattenhantering
Fördröjningsmagasin för dagvatten, primärt för översvämningsrisk. Funktionen behöver vara
utbyggd innan man etablerar verksamheter och följa de åtgärder som redovisas i
dagvattenutredningen.

Bredband, EL, tele
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas och
möjlighet till eventuella samförläggningar. Ett separat E-område har kompletterat
planhandlingen i områdets östra del. Byggrätten är tänkt inrymma en fördelningsstation
kopplat till elförsörjningen.

EKONOMISKA FRÅGOR
VATTEN OCH AVLOPP

Huvudman för vatten – och avlopp ansvarar för utbyggnad av ledningar i planområdet.
Intäkterna består av anläggningsavgifter som betalas enligt antagen VA-taxa.
EXPLOATÖRENS KOSTNADER

Exploatörerna svarar för alla åtgärder och kostnader inom kvartersmark. Exploatören
iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anläggningsavgift för VA,
geotekniska undersökningar m.m. Exploatören iordningsställer så att spillvattnet pumpas till
kommunens förbindelsepunkt.
KOMMUNENS KOSTNADER

Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför
anläggningar på allmän plats. Kostnaderna för plangenomförandet bedöms
uppgå till drygt 43,2 miljoner kronor.
Intäkter för plangenomförandet bedöms uppgå till drygt 28,5 miljoner kronor vid försäljning
av verksamhetsmark. Nämnda kostnader och intäkter fördelar sig enligt tabellen nedan.
Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar bedöms uppgå
till ca 576 000 kr/år. Kostnader för drift och underhåll av natur och dagvattendammar
bedöms att uppgå till ca 100 000 kr/år.
Kommunens totalkostnader för genomförande av detaljplanen bedöms således inte täckas av
intäkterna från kommande markförsäljning. Kommunens projekt förväntas därmed gå med ett
negativt netto på drygt 14,7 miljoner kronor.

55 (58)

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Antagande av detaljplan för Mariedal 1_1 med flera 2021-05-31 Dnr S-2017-384

Diarienr: S-2017-384

15,9 miljoner kronor är avsatta i investeringsbudget för 2021. För att möjliggöra detaljplanens
genomförande innebär det att ytterligare 15,7 miljoner behöver avsättas i
investeringsbudgeten 2022. Delar av såväl investering- som övriga exploateringskostnader
kan betjäna även etapp 2. Det avser bl.a. initiala undersökningar och utredningar i planarbetet
samt den, i planen, föreslagna kommunala GATAN som är planerad att även försörja
verksamhetsområde i den södra delen av etapp 2.
Övriga exploateringskostnader såsom utredningar tillhörande upprättandet av planhandlingen
finansieras inom ramen för MEX-budget.
Resultatet ska också vägas mot andra nyttoeffekter så som tillkommande byggrätter för
industrietableringar med ytterligare ett stort antal årsverken som följd.
Planen möjliggör också för en framtida utbyggnad av järnvägskommunikation och stärker
Frövi som logistiknav och ett strategiskt och självklart val när det gäller
verksamhetsetableringar. Vilket även ligger helt i linje med den framtida utvecklingen och
antagen fördjupad översiktsplan för Frövi.

UTGIFTER
Ingående mark/förberedande arbete mm

Mark
Förberedande arbeten, avverkning
Delsumma
Förberedelser/planarbete
Planläggning
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
Miljökonsekvensbeskrivning, inkl.
naturvärdesinventering och utredning kring
dispens från biotopskyddet
Arkeologi
Fastighetsbildning
Projektering/Kalkyler
Delsumma
Genomförande/entreprenad
Intrångsersättning
Gata inkl. belysning och dagvatten (inom DP)
Ny väganslutning till befintlig väg
Park/Natur, Återskapandeåtgärder
GC-Bana
VA1
Dagvattendamm2
Övrigt/oförutsett 15%

kkr
5 063
400
5 463
342
550
115
288

2 500
200
2 500
6 380
728
19 400
2 300
400
2 100
900
3 765

1

Bekostas av VA kollektivet.

2

Avser invallning för 100 års flöde inkl. bräddike och driftvägar
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Övriga byggherrekostnader 8%
Delsumma

2 008
31 601

SUMMA

43 287

INTÄKTER

Markförsäljning
Övriga intäkter (virkesintäkter)

28 050
500

SUMMA

28 550

NETTO

- 14 737

DRIFTSKOSTNADER ALLMÄN PLATSMARK

Driftskostnader gata park etc
Gator
Natur
SUMMA

Kkr/ år
576
100
676

7. MILJÖKONSEKVENSER
UTREDNING

Detaljplanen har bedömts innebära en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför
upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §.
Checklista för utredningen är bifogad denna planhandling.
Se separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
ÖVRIGA KONSEKVENSER

Planen möjliggör etablering av verksamheter som får en unik möjlighet till transporter via
både järnväg och väg. Ett genomförande av planen påverkar tätortens tillgång till tätortsnära
natur men bedömningen är att en bra balans skapats. Gränsen mellan rekreationsområde och
verksamhetsområde norr om tätorten har vägts emot en rad olika intressen
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8. ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANAVTAL

En uppdragsbeskrivning är tecknad mellan Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad
Bergslagen. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

9. MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom bl a tjänstepersoner från
Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.

Isabella Lohse
Enhetschef

Per Lilja
Planarkitekt
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AKK2015/403-63

KÖPEKONTRAKT
Säljare

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

org.nr. 212000-2015

Köpare

Regenergy Frövi AB
c/o Wa3rm
United Spaces, Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

org.nr. 559251-2031

Säljare och Köpare benämns enskilt som ”part” eller gemensamt som ”parterna”
Bakgrund

Säljaren äger fastigheten Mariedal 1:1. Detaljplan för del av Mariedal 1:1
m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet) vann laga kraft 2021-10-30.
Planbestämmelserna anger flexibel användning; (J1) Lager, (J2) logistik,
(L1) växthus och fiskodling samt (Z) verksamheter.
Köparen avser att uppföra och etablera växthus och vattenbruk i symbios
med den basindustri som finns i anslutning till det område som avses
överlåtas av Säljaren.
Detta köpekontrakt har föregåtts av ett markanvisningsavtal som tecknats
mellan parterna att gälla till och med 2022-06-31.

Köpeobjekt

Del av fastigheten Lindesberg Mariedal 1:1, i det följande kallad
”Egendomen”.
Egendomen, som är ca 363 000 kvadratmeter, är markerad på bifogad
karta, Bilaga 1.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed Egendomen till Köparen på
följande villkor:

1. Tillträdesdag

Tillträde sker senast en (1) månad efter att fastighetsbildningen vunnit laga
kraft samt att villkoren enligt punkt 2 är uppfyllda.

2. Villkor

Köpets fullbordan är villkorat av att
i)
ii)
iii)

iv)

köpekontraktet genom beslut godkänns av kommunfullmäktige
i Lindesberg och att beslutet vinner laga kraft
erforderliga bygglov för de tilltänkta byggnaderna och
verksamheterna beviljats och vunnit laga kraft
Köparen till Säljaren senast 30 juni 2022 skriftligen anmält att
finansiering av köpet av Egendomen är beviljat och tillgängligt
för Köparen fullgörande av detta köpekontrakt
Köparen beviljats erforderliga tillstånd
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forts 2. Villkor

Om inte samtliga villkor i punkterna i-iv ovan uppfylls ska köpekontraktet
vara utan verkan såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Parterna
svarar i så fall var och för sig för de kostnader som uppkommit i anledning
av detta avtal.

3. Köpeskilling

Köpeskilling bestäms till 85 kronor per kvadratmeter tomtarea.
Egendomens area bestäms i samband med lantmäteriförrättningen.

4. Köpeskillingens
erläggande

Köpeskillingen ska erläggas enligt följande:
a. Reservationsavgift 60 000 kronor (del av köpeskilling), är erlagd i
samband med markanvisningsavtalets undertecknande
b. Resterande del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen
genom insättning på Säljarens bankgiro 821-3134. Märk betalningen med
”köp Mariedal/Regenergy”.

5. Inteckningar,
m.m.

Säljaren garanterar att Egendomen, på tillträdesdagen är fri från
inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter, servitut eller andra rättigheter
eller belastningar, med undantag för de som framgår av
fastighetsregisterutdrag, Bilaga 2.

6. Egendomens skick Egendomen överlåts i befintligt skick och med de begränsningar,
belastningar och villkor som följer av detta köpekontrakt.
Köparen har uppmanats att besiktiga Egendomen och i övrigt undersöka
alla förhållanden som rör Egendomen.
7. Mark- och
Köparen har tagit del av översiktliga geotekniska utredningar samt
grundläggningsåtgär miljöteknisk markundersökningsrapport.
der
Säljaren åtar sig att avverka skogen på Egendomen och senast på
tillträdesdagen ha röjt och forslat undan träd, buskar m.m. efter
avverkningen.
Säljaren lämnar, utöver vad som framgår av detta köpekontrakt, inte några
ytterligare garantier för att Egendomen kan bebyggas utan ytterligare
markåtgärder. Köparen har att själv svara för nödvändiga
grundundersökningar och för vidtagande av nödvändiga åtgärder som är
erforderliga för genomförande av planerad bebyggelse inom Egendomen.
Samtliga kostnader för dessa åtgärder ska Köparen svara för.
8. Ekologi och
miljöhänsyn

Köparen har som ambition att, vid nybyggnation inom Egendomen, beakta
ekologisk hållbarhet och iaktta miljöhänsyn genom att reducera
energibehovet, källsortera byggavfall och tillämpa lämpligt
miljöcertifieringssystem eller miljöbyggprogram.
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9. Byggtrafik

Köparen ansvarar för att byggtrafiken till och från Egendomen sker enligt
de anvisningar Säljaren, genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen,
lämnar. Köparen ska på egen bekostnad kontinuerligt informera
allmänheten med skyltar inom Egendomen om pågående projekteringsoch byggnadsarbeten.

10. Etableringsytor

Etablering sker inom Egendomen.
Köparen är skyldigt att från och med arbetenas påbörjande och fram till
byggnationen är färdigställd bekosta och uppföra provisorisk inhägnad av
Egendomen och etableringsytor.

11. Ledningar

Det åligger Köparen att skaffa kännedom om eventuella befintliga
ledningar i marken innan byggnationen påbörjas.

12. Kvartersmark
och allmän plats

Köparen ansvarar för och bekostar samtliga arbeten inom Egendomen.
Säljaren ansvarar för och bekostar utbyggnaden av allmän platsmark enligt
Detaljplanen om inget annat avtalats.
Utbyggnaden av allmän platsmark ska i huvudsak ske i den takt
kvartersmarken iordningställs.

13. Tekniska
anläggningar

Köparen förbinder sig att inom Egendomen följa föreskrifter i detaljplanen
och Samhällsbyggnad Bergslagens anvisningar avseende kraven på
dagvatten- och avfallshanteringen.
Det åligger Köparen att själv överenskomma med respektive ledningsägare
om servispunkternas placering.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med
Räddningstjänsten. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt
gällande krav. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är
säkerställd i samband med bygglov.

14. Tillstånd och
besiktningar

Köparen söker och bekostar samtliga erforderliga tillstånd, undersökningar
m.m. som kan behövas för att genomföra byggnation på Egendomen.
Köparen svarar för att omkringliggande gator och byggnader besiktigas
före och efter byggnationen, så att eventuella skador som uppkommit på
grund av byggnationen ska kunna återställas. Eventuella skador som direkt
orsakats av Köparens byggnationer på omkringliggande gator återställs av
Köparen inom skälig tid efter upptäckten. Skulle Köparen försumma sin
skyldighet enligt denna punkt, äger Säljaren rätt att, på Köparens
bekostnad återställa skadorna.
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15. Lagfarts- och
inteckningskostnader

Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i samband med detta
förvärv.

16. Avgifter m.m.

•
•
•
•

17. Fastighetsbildning

Köparen ansöker om och erlägger avgifter för bygglov.
Köparen ansvarar för erläggande av anslutningsavgifter för vatten och
avlopp, el m.m., i enlighet med gällande taxor.
För anslutning till kommunalt VA skall Köparen kontakta
Samhällsbyggnad Bergslagen för anvisning av anslutningspunkt samt
för erläggande av anslutningsavgift.
För anslutning till elnät skall Köparen kontakta Linde Energi AB för
anvisning av anslutningspunkt samt för erläggande av
anslutningsavgift

Köparen ansöker om erforderlig lantmäteriförrättning.
Säljaren biträder ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt.
Köparen förbinder sig att betala förrättningskostnaderna.

18. Köpebrev

Sedan köpeskillingen till fullo betalas i enlighet med punkt 4, skall
Säljaren till Köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende
Egendomen samt övriga handlingar som krävs för att Köparen ska få
lagfart.

19. Byggnadsskyldighet

Köparen ska inom Egendomen uppföra och färdigställa byggnader för
”växthus och vattenbruk” i enlighet med Bilaga 3. Köparen ska ha fullgjort
byggnadsskyldigheten inom Egendomen senast ett (1) år från och med
tillträdesdagen.
Byggnadsskyldigheten anses fullgjord då markarbeten i form av
sprängning inom Egendomen påbörjats.
Köparen är skyldig att samråda med Säljaren om möjlig tidpunkt för
igångsättning av byggnadsföretaget på grund av kommunens
anläggningsarbeten för allmän plats/gata och VA. Förseningar av
byggföretaget på grund av anläggningsarbetena skall av Säljaren regleras i
förlängd tid för byggnadsskyldighetens fullgörande. Någon annan form av
ersättning skall icke utgå.

20. Överlåtelseförbud

Köparen får inte utan Säljarens medgivande överlåta Egendomen innan
byggnadsskyldigheten fullgjorts.
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21. Påföljder vid
kontraktsbrott

Om part bryter mot sina skyldigheter enligt detta köpekontrakt har
motparten rätt till skadestånd. Om kontraktsbrottet är av väsentlig
betydelse för motparten har denne dessutom rätt att häva köpet.
Om byggnadsskyldigheten inte fullgjorts av Köparen inom avtalad tid får
Säljaren häva köpet. Säljaren skall för detta fall snarast återbetala
köpeskillingen till av Köparen anvisat konto.

Underskrifter
Lindesberg 2021-

-

Säljare
..................................................................

.................................................................

Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande

Henrik Arenvang, Kommundirektör

Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas:
.............................………………..
Ort

.............................………………

Datum

Köpare
..................................................................

.................................................................

Björn Michael Wiegert

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Säljare och Köpare
tagit var sitt.

Bilaga 1 – Kartskiss köpeobjekt
Bilaga 2 – Fastighetsregisterutdrag
Bilaga 3 – Planerade byggnader
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wlMNRmQRNSTUVXWUwdaÙYU[`WZdw`aUeTeU[Va}``U~^bULZ^L_W
jue iejie
aNtNU|pNqMTUjuekiueieh
}lSnxqUPMNpMTUjuekiueieg
}lSnxqUPRoMTUjujjiueieh
WltsPMplpNOTUjuekiujiuh
LMNOPQRNSTU[`WZdw`aUd`__UZ
efvuiugihu
}lSnxqUPRoMTUeffjiu ihu
LlSNPMUNmnopqrpsStTUjujeiueieh
nxMsSOlRSsStTUw~[bdWWd]
ef iufijf
LMNOPQRNSTUb~Wd]
efkgieeije
LlSNPMUNmnopqrpsStTUefvviufijf
wlRnxpyOlUPnxUNzPlpUNSx{p|SsStUtlSnxqrpNSOlMsOlpTU}d]~[VXW`]wdZwd]Ub`WU\}
LMNOPQRNSTUVWXYZ]~WWU~[UcW]Yc}d]
ef uiejieh
LlSNPMUNmnopqrpsStTUjuegiuijv
wlRnxpyOlUPnxUNzPlpUNSx{p|SsStUtlSnxqrpNSOlMsOlpTU}d]~[VXW`]wdZwd]Ub`WU\}
?FDBJDDCF
GCHIJ
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
VnpSR{xSsSt
WltsPMplpNOTUjueviugiev
9134@2A8@2?<4;19<2
9CEFDEDEH
Z]w\LWZd]bdU}`\i_`W[`WUgfv
ggukkei
NlpsStPOlRUPnxUoMtrpUMNlpsStPlSlMUnUnxqNMMNpUOlRUNz
pltsPMlpqNPMstlM
9CFE
9CEFC6CFE
1DEB
:CFH
jejuuuijue
ee
aNtqNplSU{tNplU
0122346378918 866664
!1 7"#383$% 3%""3837$ &0'(0$ 24 )&&*+*&

1KH
eviVWXig
eviVWXijfh
eviVWXijjj
eviVWXijge
evvi_v
evvi_vfv
ev_dUefvfiukijk
evvUheu
eviVWXihuv
eviVWXij k
evvi_ekg
evvUgg
eviVWXihk
eviVWXieh
eviVWXihue
eviVWXije
1KH
aefkfTkv
aefkfTku
aefkfTkuv
aefkfTvu
aefkfTfgu
aefkfTjgh
aefkfTjejh
aefkfTvuv
aefkfTfug
aefkfTkjk
aefkfTkgf
aefkfTkv
aefkfTfe
aefkfTkj
aefkfTvk
aefkfTfjh
aefkfTk
aefkfTkvv
aefkfTvjj
aefkfTfj
aefveThg
aefkfTf
aefkfTkev
aefkfTvg
aefkfTfuk
aefkfTkf
aefkfTvh
aefkfTvvu
aefkfTk
aefkfTvkf
9CEFDF
juju
1FECB
h ekjeU|zx
IFK6FJ
_psx{p|nxxoSlpUnptlpRstN
373
,&,--&,4.

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Kopekontrakt Lindebergs kommun - Regenergy Frövi AB 2021-11-03 förslag

/0123456745893:0/95
;<=>?@A?BC@DEFGGH=
?EF=FG<EF=IFB?I
JKKDLMD;<=>?@A?BC
/Z[\]^_`a\_b\c
@e?f<g;?=h?IiDAg>jiD@eFBIjDFfh
<>BFII@g=;kCC=<=CDlLmno
JmLpJKjL
IXqVQTUrSsVtDSNODuPrvQDPXqVQTUrSVUWVPDNwWDNOxXPPXQDsVtDXY
QVrTSPVQxXSPTrWVPy
/Z[{|]}\
/Z[\]Z}|`Z]\
0_}\~
mKmMMMjmMKp
KK
;<=>?@A?BC@DEFGGH=
?EF=FG<EF=IFB?I
JKKDLMD;<=>?@A?BC
/Z[\]^_`a\_b\c
@e?f<g;?=h?IiDAg>jiD@eFBIjDFfh
<>BFII@g=;kCC=<=CDlLmno
JmLpJmjL
IXqVQTUrSsVtDSNODuPrvQDPXqVQTUrSVUWVPDNwWDNOxXPPXQDrrUXs
DNxQTDrQuUsy
/Z[{|]}\
/Z[\]Z}|`Z]\
0_}\~
LJJKMMjML
KK
B<D<>BFII@E;HAA
gfEDL
JKLDmKDB<
052462:2570:2/70566545603970:8462/23
XSPTrWVPVUSDXUsVtXQDTDSXOxRttTrWVPVQDRQDTUPVDuPQVssXy
6\\_aZb\caZ_~|``_^_`Z]
;<=>?@A?BCD@IBG@IFBeDCgn
70//2/0
@EgII?Ig;D<Dg==gID@E<I?@;gCIFBeDKnpnKMMMMDGI;DNwWDIFBeDKmJKMMMMDGI;
lXPDKLLpjmMmMnJo
7Zcc\cZ~
Kn
/6323
8Zac^`b\ca]|cca~^`Zdc`|]}\]
Zc
;XrXDSTxPViD;TPPVQXDA
KzKmjMjM
krNuPPVD<CDKMiKKimM
KzMjMmjKm
krNuPPV
KzLjKMjKM
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
KzJLjKmjmm
BVrTSPQVQTUrDg=CDgB?g;
KzJzjMjmz
XSPTrWVPSQVrtVQTUrD<CDK
KzLMjMjmJ
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
KzLnjMLjM
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
KzzMjMjmL
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
KzzLjMjMp
;VsUTUrSPrRQs
KzzLjMjmp
;VsUTUrSPrRQs
mMMKjMJjM
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMMmjKmjKL
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMMnjMjmm
;VsUTUrSPrRQs
mMMzjMjM
;VsUTUrSPrRQs
mMKMjMKjmL
;VsUTUrSPrRQs
mMKmjKMjm
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMKjMjKn
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMKpjKmjML
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMKJjMmjKJ
;VsUTUrSPrRQs
mMKJjMjmm
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMKzjMjm
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMKzjMLjK
XSPTrWVPSQVrtVQTUr
mMmKjMKjK
/4460322/25456
\c\_^_`
IjB<Dh?>?=Dk@IBgDKK
IjB<DGgB<?>g;DKK

0122346378918 866664
1 7!"383#$ 3$!!3837#%%&0'(0# 24)%&&*%+*&

INOPQRPPSTUUVWXYXQV
/Z[\]^_`ad]
mMKz

`Z]c
;XrxXQVUDRrXQVD
INOPQRPPSTUUVWXYXQV

0]\Z~
npKDYO
]^}^a]
eQTORQNOOuUVQiDNQrVQtTrX
/Z[\]^_`ad]
mMKz

`Z]c
krXQVDPTttDrrUXsD

0]\Z~
MDYO
]^}^a]
<sVVttXDxvQVUTUrXQ

/ Z{aZcc\cZ~
GXUPXt
0c
KLj=k@jKMM
KLj=k@jpKn
KLj=k@jMz
KLjBjpM
KLjBjpM
KLjBjJ
KLLpjLnnz
KLLpjzMp
KLLpjzLn
KLLpjzJL
KLLpjKKz
KLLpjmmp
KLLpjp
KLLpjpz
KLLpjJJz
KLLpjKMmn
KLLpjKMLK
KLLpjKKzM
KLLpjKm
KLLpjKmL
KLLpjmMKLKM
KLLpjKmpK
KLLpjmMmMnJ
9]\`^ac]\]^_`a}Zc
KzpMjMKjmM
KzLJjKKjMn

0c
KLLpjLJm

373
,&,--&,4%.

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Kopekontrakt Lindebergs kommun - Regenergy Frövi AB 2021-11-03 förslag

Z L1 J1 J2 E

e1

u2
h1

u1
I1
u2

A

GAT

NATUR

NATUR
STRÖMSTORP

Z1

u1

fördröjning4

I2 u2

I2 u2

I1 u1
E1
u1

I2 u2

h3
Z L1 J1 J2 E

u1

u1
I1
STRÖMSTORP

NATUR

h2

g

u1 I1

cevä

Servi

HEDEN

fördröjning

T1

3

-97/6
85
18

1

NATUR

GC
MV
ÄG

8.1

I2 u2

u1

Lr

1:11

NATUR
fördröjning2

u1

I1

fördröjning1

23:4

Hag

mar
ks

23:3

23:2

en

väg

1:14

22:1

arksvägen

1:17

Hagm

Lr
1:16

Skördes

tigen

Lr

Mar

1:15

ieda

ls

19:4

alle

19:3

Lr

1:1

19:2
19:1
20:4
20:3
20:2

≈
≈
á
≈
≈

≈

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Värdeutlåtande för del av Mariedal 1_1

AKK2015/403-56
Värdeutlåtande
Fastigheten Lindesberg (del av) Mariedal 1:1

Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro
Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Värdeutlåtande för del av Mariedal 1_1

2021-06-29

Ordernummer: 177 396
Fastigheten Lindesberg Mariedal 1:1

Innehållsförteckning
1.

Sammanfattning _________________________________________________________________ 3

2.

Uppdragsbeskrivning ______________________________________________________________ 4

3.

Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 6

4.

Marknadsanalys _________________________________________________________________ 8

5.

Värderingsmetodik_______________________________________________________________ 14

6.

Värdering ______________________________________________________________________ 15

7.

Slutsatser______________________________________________________________________ 17

2 (17)

Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro
Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Värdeutlåtande för del av Mariedal 1_1

2021-06-29

Ordernummer: 177 396
Fastigheten Lindesberg Mariedal 1:1

1. Sammanfattning

Värderingsobjekt:

Värderingsobjektet utgörs av byggrätter för verksamheter,
växthus och fiskodling, lager, logistik och tekniska anläggningar
inom fastigheten Lindesberg (del av) Mariedal 1:1.

Uppdragsgivare:

Lindesbergs kommun via Näringslivs och infrastrukturenheten
(org.nr 212000–2015) genom Wilhelm Magnusson.

Syfte:

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets
marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika
priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Enligt
uppdragsgivaren
skall
värderingen
användas
som
beslutsunderlag vid försäljning.

Värdetidpunkt:

2021-06-29

Särskilda
förutsättningar:

Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2.

Objektstyp:

Inom värderingsobjektet inryms byggrätter för industriändamål.

Marknadsvärde:

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms
marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till:

85 kronor per kvadratmeter TA
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2. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter för verksamheter, växthus och fiskodling, lager, logistik och tekniska
anläggningar inom fastigheten Lindesberg (del av) Mariedal 1:1.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Lindesbergs kommun via Näringslivs och infrastrukturenheten (org.nr. 212000–2015),
genom Wilhelm Magnusson.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest
sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Enligt uppdragsgivaren skall
värderingen användas som beslutsunderlag vid försäljning.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2021-06-29.

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska
marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De
allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella
begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur
värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade
bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som
för icke auktoriserade värderare.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av
uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är
oriktiga eller ofullständiga.

Värderingsstandard
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument).
Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i
RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.
Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden,
samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.
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Upplysningar
Svefa har inte värderat värderingobjektet inom den senaste 2-årsperioden.
Svefa har tidigare värderat delar av värderingsobjektet, 2018-06-19, Lindesberg Heden 1:11 m.fl. på uppdrag
av Lindesbergs kommun. Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar
utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).
Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom
kvartersmark.
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill
säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i
det bedömda värdet.
Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i
exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen.

Särskilda förutsättningar
Utöver de allmänna villkoren gäller följande särskilda förutsättningar:
•

I enlighet med uppdragsgivarens önskemål värderas byggrätterna inom värderingsobjektet utifrån
den teoretiska förutsättningen att objektet vid värdetidpunkten är obebyggt exklusive eventuella
befintliga bebyggelser och markanläggningar.

•

I enlighet med uppdragsgivarens önskemål värderas byggrätterna inom värderingsobjektet utifrån
den förutsättningen att detaljplanen med tillåten markanvändning och bestämmelser vunnit laga
kraft. I dagsläget saknas dock laga kraftvunnen detaljplan för den i värderingen avsedda
bebyggelsen, men enligt uppdragsgivaren kommer den antas inom kort.

•

I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för
genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering.

•

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning
(se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

•

Detta värdeutlåtande är en uppdatering av tidigare värdering daterad 2018-06-19, Lindesberg
Heden 1:11 m.fl.

Syn och värderingsunderlag
Syn av värderingsobjektet har ej utförts.
Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren:
•

Ny plankarta och planbeskrivning

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag:
•
•
•
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Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig
statistik från SCB med flera.

3. Värderingsobjekt
Objektstyp
Inom värderingsobjektet inryms byggrätter för verksamheter, växthus och fiskodling, lager, logistik och
tekniska anläggningar.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Lindesbergs kommun.

Läge och omgivning
Värderingsobjektet är beläget i Mariedals industriområde cirka 500 meter norr om Frövi tätort mellan
BillerudKorsnäs och norrgående järnvägsspår mot Lindesberg. Värderingsobjektet har ej ännu erhållit någon
gatuadress . I kartbilden nedan illustreras värderingsobjektets ungefärliga läge.

Källa: Datscha

Allmän service finns närmast i Frövi tätort. Allmänna kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större
trafikleder Rv 50 finns på cirka 10 kilometers avstånd och E18 på cirka 20 kilometers avstånd.
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Miljö
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella
miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

Rättsliga förhållanden
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat:
•
•
•
•
•
•

Lagfaren ägare
Adressuppgifter
Planförhållanden
Servitut med mera
Inteckningar
Taxeringsuppgifter

Planförhållanden/planerad bebyggelse
För värderingsobjektet finns i dagsläget en detaljplan ej vunnit lagakraft än, men som kommer antas inom
kort. Planområdet är cirka 90 hektar.

7 (17)

Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro
Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm

§168/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 - AKK2015/403-64 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 : Värdeutlåtande för del av Mariedal 1_1

2021-06-29

Ordernummer: 177 396
Fastigheten Lindesberg Mariedal 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan,
växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning.
Planbestämmelserna anger i huvudsak verksamhet-, lager- och logistikändamål. På den större delen som får
bebyggas får 20 % av fastighetsarean bebyggas med högsta nockhöjd om 30 meter och på övrig del är
högsta nockhöjd 20 meter.
Den mindre delen som får bebyggas är högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea 50 %,
högsta nockhöjd är 20 meter.

4. Marknadsanalys
Makroekonomi
Svensk ekonomi
Efter coronapandemins utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser och
relativt begränsade restriktioner i samhället – en historisk nedgång av BNP med hela 7,6% under Q2. I Q3
noterades en stark positiv rekyl då BNP ökade med 6,4%, till stor del på grund av ökad konsumtion och
export hjälpt av en tydlig nedgång av covid-19 under sommaren. Den ekonomiska återhämtningen kom
emellertid av sig under Q4 då BNP minskade med 0,2% som ett resultat av den tydligt ökande
smittspridningen.
En nedgång med ”bara” 0,2% i Q4 indikerar att svensk ekonomi varit relativt motståndskraftig mot
pandemins andra våg, och de underliggande förutsättningarna för återhämtning är goda. Nedgången i
ekonomin är i huvudsak ett resultat av de restriktioner som införts p.g.a. coronapandemin. Den
underliggande efterfrågan – och det ekonomiska utrymmet för konsumtion/investeringar – är god, vilket talar
för en relativt stark tillväxt under sommaren/hösten 2021. I Q1 2021 noterades en fortsatt ökning av BNP,
+1,1% jämfört med Q4. Konjunkturinstitutets senaste prognos (mars-21) ligger på 3,6% för 2021 (men det
bedöms inte som osannolikt att denna kommer att revideras upp ytterligare under året).
Återhämtningen vilar dock på osäker grund och är till stor del beroende av fortsatta ekonomiska/politiska
stimulanser (möjliggjorda av fundamentalt goda offentliga finanser) samt mass-vaccination. Den svaga
ekonomin väntas bestå till 2023/2024 och de långsiktiga effekterna av coronapandemin på
ekonomi/näringsliv/arbetsmarknad är svåranalyserade.
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Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik för att mildra effekterna av coronapandemin och den
rådande lågkonjunkturen, främst genom att säkerställa tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan
har inte genomförts (senast i april-21 lämnades den oförändrad på 0%) men vid behov finns utrymme för en
mer expansiv penningpolitik. Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon
höjning av reporäntan inte ske förrän tidigast 2024 (då även inflationen väntas stabiliseras kring 2%).
Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver.
Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur (vård/skola/omsorg). De offentliga finanserna är
fortfarande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas
en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets
påverkan på investeringsbehovet).
Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en svag utveckling på
arbetsmarknaden. De omfattande statliga stödåtgärderna har till viss del dämpat den negativa utvecklingen
på arbetsmarknaden, men trots detta väntas arbetslösheten stiga till ca 9% under 2021 och den svaga
arbetsmarknaden väntas kvarstå under relativt lång tid. Särskilt utsikterna för långtidsarbetslösa och
nytillkomna till arbetsmarknaden har försämrats då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb
tydligt minskat (som exempelvis handel och hotell/restaurang).
Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering och
digitalisering väntas medför en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030.
Samtidigt medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och
utvecklingen av samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.
För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad
flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad
arbetskraft är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn för möjligheten till en varaktig
etablering på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet). På kort
sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda” bolag att
överleva. På längre sikt finns risk för ökad obalans på arbetsmarknaden, med hög långtidsarbetslöshet
samtidigt som det är fortsatt begränsad tillgång på utbildad arbetskraft.

Kommunfakta - Lindesberg
Befolkning
Befolkningen i Lindesberg uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 23 658 invånare, en ökning med 0,3% sedan
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen
nedan.
Lindesberg
Befolkning kommunen
Befolkning 20-64 år
Tillväxt kommunen
Tillväxt 20-64 år
Tillväxt Sverige

2011
23 108
12 693
0,3%
-0,6%
0,7%

2012
22 979
12 591
-0,6%
-0,8%
0,8%

2013
23 176
12 670
0,9%
0,6%
0,9%

2014
23 269
12 653
0,4%
-0,1%
1,1%

2015
23 562
12 682
1,3%
0,2%
1,1%

2016
23 744
12 692
0,8%
0,1%
1,5%

2017
23 613
12 528
-0,6%
-1,3%
1,3%

2018
23 575
12 466
-0,2%
-0,5%
1,1%

2019
23 588
12 420
0,1%
-0,4%
1,0%

2020
23 658
12 425
0,3%
0,0%
0,5%

Flyttnettot under 2020 var +101 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen minska
framgent och beräknas uppgå till ca 22 104 invånare till och med 2030.
Källa: SCB
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K
älla: SCB

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer över 50 år är högre än riket i
övrigt.

Källa: SCB

Medelinkomsten i Lindesberg är generellt något lägre än riket i stort, något som gäller inom samtliga
ålderskategorier med undantag för ålderskategorierna 20–24 och 25–29.
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Kommunen [tkr]
190,2
257,6
308,4
353,0
242,0
290,1

Länet [tkr]
162,5
248,6
325,9
376,5
246,0
298,9

Riket [tkr]
161,0
254,7
351,2
407,7
261,0
322,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Lindesberg till 9,1 % vilket kan
jämföras med Örebro län som har en arbetslöshet om 8,9 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 8,5
%.

K
älla: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på tillverkning och utvinning samt vård och omsorg.
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Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar
Lindesberg på plats 285 i rankingen för 2020.

Fastighetsmarknad
Investeringsmarknaden
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt
tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa
kommersiella fastigheter. Investeringsmarknaden tog en corona-relaterad ”paus” under våren 2020, men
bedöms nu i praktiken till fullo ha återhämtat sig.
Ett fortsatt stort inflöde av kapital till fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på
investeringsalternativ medförde att transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta
fastighetsinvesteringar >10 mkr). Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd med ca 82 mdkr (och drygt
49,5 mdkr i december). Något oväntat överträffade transaktionsvolymen för 2020 t.o.m. 2019 (ca 190 mdkr).
Under Q1 uppgick transaktionsvolymen till ca 39,3 mdkr (ca 37,0 mdkr i Q1 2020) vilket talar för ytterligare
ett starkt år på investeringsmarknaden.
Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att
investera i realvärdessäkrade tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska
investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym för
att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar. Under
coronapandemin har det onekligen funnits praktiska problem för utländska investeringar, men det långsiktiga
intresset för den svenska fastighetsmarknaden kvarstår.
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Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar med ett starkt investeringsintresse och
fortsatt sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar,
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Särskilt
nyproducerade bostadshyresfastigheter har noterat en kraftig press på direktavkastningskraven under
inledningen av 2021, likaså moderna fastigheter med skattefinansierad verksamhet (främst utbildning och
vård-/omsorgsboende).
Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör fortsatt intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från
offentlig sektor). Det finns emellertid viss osäkerhet kring lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller
över” på investeringsmarknaden där det noterats en tydlig minskning av transaktionsvolymen under det
senaste året (digitalisering, hem-/distansarbete och fokus på flexibla lokaler/hyresavtal – utveckling som
påskyndats av coronapandemin – väntas medföra minskad lokalefterfrågan).
Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med
stabilt kassaflöde till låg risk finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv som
nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visat ett stort intresse för s.k. city-logistik
(relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).
Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade”
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.
Handelsfastigheter har noterat en svag utveckling under senare år, till stor del ett resultat av e-handelns
tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling kan noteras även på investeringsmarknaden, men det är
stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör lågprishandel ett starkt segment). Under inledningen av
2021 har det noterats ett antal transaktioner som möjligen indikerar att investerarna åter ser
handelsfastigheter som intressanta investeringsobjekt.
Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt
fokus (tillgång till kapital och det låga ränteläget är fortsatt den drivande på investeringsmarknaden).
Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva då fastighetskrediter med låg risk
ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro.
Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder)
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter.

Lokala marknadsförutsättningar
Antalet genomförda transaktioner på fastighetsmarknaden i Lindesbergs kommun för obebyggda
industrifastigheter uppgår till ett 30-tal sedan 2016.
Omsättningen mellan åren varierar. Under 2016 skedde 8 lagfarna överlåtelser, 2017 skedde 7 lagfarna
överlåtelser och år 2018, 2019, och 2020 skedde 4 lagfarna överlåtelser per år. Hittills i år har det inte skett
några lagfarna överlåtelser. Köpare och säljare har varit lokala aktörer och egenanvändare.
Antalet genomförda transaktioner på fastighetsmarknaden i Lindesbergs kommun för bebyggda
industrifastigheter uppgår till ett 40-tal sedan 2016.
Omsättningen mellan åren varierar kraftigt. Under 2016 skedde 12 lagfarna överlåtelser, 2017 skedde 6
lagfarna överlåtelser, 2018 skedde 9 överlåtelser, 2019 och 2020 skedde 4 överlåtelser per år. Hitintills i år
har endast tre överlåtelse ägt rum. Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala aktörer och
egenanvändare.
Prognosen för det närmaste året är att antalet överlåtelser kommer ligga på en motsvarande nivå för både
bebyggda som obebyggda industrifastigheter.
Ett bra läge för en industri är ofta tillgång på stor mark, tillgång till bra arbetskraft, bra transportvägar och
närhet till sin marknad. Värderingsobjektet bedöms få ett strategiskt logistikläge med koppling till järnväg.
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Exploateringsförutsättningar
Markområdet har ett strategiskt läge i anslutning till järnvägsnätet/Bergslagsbanan och ansluter till ett redan
etablerat industriområde med Billerudkorsnäs i väster och annan småindustri i söder.
Bergslagsbanan berörs av planförslaget och detaljplaneförslaget öppnar en möjlighet att ansluta interna
järnvägsspår till befintlig järnväg.
Huvudspåret genom planområdet är av sådan sträckning att det skapar möjligheter för omlastning.
I flera fall är syftet att möjliggöra utbyggnad av järnväg fram till verksamheter i takt med att behovet uppstår.
Med hänsyn till detta och det detaljplaneförslag som utarbetats samt värderingsobjektets förutsättningar i
övrigt bedöms det finnas förväntningar och förutsättningar för ytterligare exploatering av området.
Förutsättningarna i värderingen är att en ny detaljplan för området kommer att vinna laga kraft med den
markanvändning och exploateringsgrad som anges i planförslaget.
Planområdet är uppmätt till cirka 90 hektar. Värderingen baseras på att kommunen är huvudman och
ansvarar för framtida drift och underhåll av gator inom planområdet. Vidare förutsätts att kommunen är
huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och ansvarar för iordningställande av VAnätet fram till fastighetsgräns eller där gemensamhetsanläggning börjar.
Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av ny bebyggelse samt markplanering på
kvartersmark.

5. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.

Metodtillämpning
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper,
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som
skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en
eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

Taxeringsmetod
Värderingen genomför utifrån taxering. Taxeringsvärdet som justeras vart tredje år bygger på ett stort antal
lagfarna köp bakåt i tiden. Den senaste taxeringen är genomförd och bygger på de allra senaste köpen vid
taxeringstillfället. Taxeringsvärdet kall motsvara cirka 75 procent av marknadsvärdet eller det genomsnittliga
prisläget under andra året för det år allmän/förenklad fastighetstaxering sker. Taxeringsvärdets markvärde
bygger på genomförda tomtköp och är relaterat till fastighetens läge, byggrätt (BTA) m.m. Markvärdet avser
tomt inklusive anslutningar för vatten och avlopp samt att markanläggningar och gata finns på eller i
anslutning till fastigheten. I Skatteverkets riktlinjer finns angivet hur taxeringsvärdet skall reduceras om VA,
markanläggningar eller gata saknas.
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6. Värdering
Ortsprismetod
I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek,
exploateringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda
planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av
detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.
En ortsprisundersökning har genomförts avseende obebyggd mark för industrier i Lindesbergs kommun.
Sedan 2016 har det skett ett 30-tal lagfarna överlåtelser av obebyggda tomter för industrimark med typkod
411, industrienhet, tomtmark.
Efter gallring med avseende på läge, orena köp och köp som saknar relevanta nyckeltal återstår 13
överlåtelser enligt nedan.
Kommun

Fastighet

Köpedatum

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:16
Lindesberg LINDESBY 1:74
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:13
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:14
Lindesberg LINDESBY 6:9
Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 68:3
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:11
Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 57:13
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:7
Lindesberg LINDESHYTTAN 2:11
Lindesberg LINDESHYTTAN 9:4
Lindesberg MARIEDAL 1:19
Lindesberg MARIEDAL 16:10
Medel ovägt

Pris Tkr Kr/kvmTypkod
Areal

2020-10-01 400 85 411 4 727
2020-01-29 600 102 411 5 873
2019-05-20 570 80 411 7 121
2019-03-29 530 81 411 6 552
2019-02-08 314 68 411 4 591
2018-07-19 100 92 411 1 082
2018-04-26 900 64 411 13 996
2018-04-06 210 104 411 2 015
2017-10-13 560 85 411 6 587
2017-10-11 1 190 85 411 13 996
2016-12-01 1 000 156 411 6 406
2016-11-18 138 50 411 2 780
2016-05-31
65 52 411 1 548
506 85 411 5 944

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 42 till 156 kronor per kvadratmeter tomtareal med ett
medelpris om 84 kronor per kvadratmeter.
Arealen varierar mellan 1 082 till 13 996 kvadratmeter. Medelarealen är 5 944 kvadratmeter.
Det har skett två överlåtelser av tomtmark i Frövi sedan 2016 enligt ovan. Medelpriset för de uppgår till cirka
50 kronor per kvadratmeter TA och medelarealen till cirka 4 550 kvadratmeter. Tomtarealerna varierar
relativt stort i ortsprismaterialet. Byggrättens specifika egenskaper såsom storlek och läge bedöms till största
delen påverka byggrättens värde, förutsatt allting annat lika.
Med anledning av att Bergslagsbanan berörs av planförslaget som öppnar möjlighet att ansluta interna
järnvägsspår till befintlig järnväg samt att ett huvudspår genom planområdet kommer att anläggas, som
skapar omlastningsmöjligheter, bedöms värdet av byggklar industrimark i området ligga i mitten av det ovan
redovisade prisintervallet men över genomsnittet av de försålda tomterna i Frövi.

Resultat
Det kan konstateras att det råder en tydlig differentiering för priser beroende på i första hand läget i
Lindesberg.
Med beaktande av ovan nämnda prisindikationer samt den prisutveckling som förevarit och i övrigt
erfarenheter av liknade värderingsuppdrag bedöms värderingsobjektets värdenivå, utifrån läge,
planförutsättningar med spåranknytning, marknadsförutsättningar m.m. sammantaget till motsvarande
mellan 75 – 95 kronor per kvadratmeter tomtareal.
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Taxeringsmetod
Taxeringsmetoden utgår från byggrättens taxerade riktvärde. Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid
lagfarna köp och ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret. Värdet anges
inklusive tillgång till väg/gata, markanläggningar och anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Justering
görs i de fall dessa saknas.
Taxeringsvärdet för värderingsobjektet har beräknats utifrån regler för allmän fastighetstaxering 2019 (AFT
19). Värderingsobjektet tillhör värdeområde 1885026, Frövi.
Riktvärdet för mark avseende byggrätt för industri i värderingsobjektets värdeområde är 60 kronor per
kvadratmeter tomtareal. Justeras riktvärdet för avsaknad av markanläggningar och VA-anslutningar
reduceras värdet till 36 kronor per kvadratmeter TA. Taxeringsvärdet skall motsvara ca 75 procent av
marknadsvärdet två år innan taxeringsåret.
Uppräknat med bedömd prisutveckling och till marknadsvärdenivå indikerar på ett värde för industrimark
inom värdeområdet på motsvarande 56 kronor per kvadratmeter TA.

Resultat
Marknadsvärdet enligt taxeringsmetoden bedöms därmed uppgå till cirka 60 kronor per kvadratmeter TA.
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7. Slutsatser
Resultat
Ortsprismetoden

cirka 75 - 95 kronor per kvadratmeter TA

Taxeringsmetoden

cirka 60 kronor per kvadratmeter TA

Taxeringsmetoden fångar inte upp värderingsobjektets unika värdefaktorer som t.ex. järnvägsanslutning
varför metoden inte kan ses som tillämpbar i detta fall.

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten 2021-06-29 till:

85 kronor per kvadratmeter TA

Örebro 2021-06-29

Emma Åkesson
Fastighetsekonom
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Stefan Dahlman
Civilingenjör
av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga
Bilaga
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2021-01-15

LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Nyckel: 180063926
UUID: 909a6a73-f6e7-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Frövi
Distrikt: Näsby
Nr: 214007

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2021-01-28 06:52

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2021-06-23

ADRESS
Adress
Norra Bangatan 8
718 32 Frövi
LÄGE, KARTA
Område
1
2
3
4

N (SWEREF 99 TM)
6592891.6
6592556.7
6592591.6
6593625.4

E (SWEREF 99 TM)
520921.3
519457.6
519433.5
521237.9

AVSKILD MARK
Beteckning
LINDESBERG MARIEDAL 1:2, 1:3, 1:4, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:19, 18:1, 18:2, 18:3, 18:4, 18:5, 18:6, 18:7, 18:8, 19:1, 19:2, 19:3, 19:4,
20:1, 20:2, 20:3, 20:4, 21:1, 21:2, 21:3, 21:4, 22:1, 23:1, 23:2, 23:3, 23:4, 23:5, 24:1, 24:2, 24:3, 24:4, 24:5, 25:1, 25:2, 25:3, 25:4, 26:1, 26:2, 26:3, 26:4,
26:5, 26:6, 26:7, 26:8
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning
AREAL
Område
Totalt

Totalareal
2 536 230 kvm

LAGFART
Ägare
212000-2015
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG
Köp: 1968-03-14 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 87/272

Därav landareal
2 536 230 kvm

Andel
1/1

Därav vattenareal
0 kvm

Inskrivningsdag
1968-12-27

Akt
68/1462

INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad inteckning.
ANTECKNINGAR
Innehåll
Inskrivningsdag
Ersättningsbeslut
2021-01-14
Till Fastigheter i Linde AB betalas 438.000 SEK senast 202104-13
AVTALSRÄTTIGHETER
Nr
Rättighet
1
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: saknasFörordnande enligt
fastighetsbildningslagen: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1
2
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: saknasFörordnande enligt
fastighetsbildningslagen: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1
3
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1
4
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
5
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Sammanläggning: saknasFörordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-202100014583:1Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Sammanläggning: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
6
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
7
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
D-2021-00014583:3

Inskrivningsdag
1973-08-08

Akt
73/5783

1980-06-11

80/5122

1981-01-28

81/639

1949-08-03

49/888

1960-09-07

60/2274

1978-12-20

78/11530

1980-10-22

80/8591
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AVTALSRÄTTIGHETER
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
8
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
9
Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1
RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
TELE(OPTOKABEL)
Last

1980-11-26

80/9697

1985-02-06

85/1249

Datum
Akt
2002-02-28
1880-400.1
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10552,10562,10563,10573,10583,10584,10594,1058498, 1058499. SE ÄVEN AKT 1885-152 HOS SLM.
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
1992-11-16
1880-92/15.1
Senast ändrad: 2021-06-01
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10501,10511,10584
TELE(OPTOKABEL)
Last
Ledningsratt
2001-07-03
1885-119.1
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: SAMTIDIGT REGISTRERAD HOS SLM I U-LÄN (AKT 1984-424) YTTERLIGARE KARTBLAD:
10596,10597,10598,1058499,1059409,1059500,1059501
ELEKTRONISK
Last
Ledningsratt
2017-06-22
1885-1238.1
KOMMUNIKATION
Senast ändrad: 2021-01-13
TRÄDSÄKRING
Last
Officialservitut
2019-08-13
1885-1251.1
Senast ändrad: 2021-01-13
TRÄDSÄKRING
Last
Officialservitut
2019-06-26
1885-2018/10.1
FJÄRRVÄRME
Last
Ledningsratt
2002-12-18
1885-225.2
Senast ändrad: 2011-05-06
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:1058499
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
2002-12-18
1885-225.3
Senast ändrad: 2015-12-08
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:1058499
FJÄRRVÄRME
Last
Ledningsratt
2009-03-03
1885-593.1
Senast ändrad: 2016-12-13
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
2010-01-28
1885-779.1
Senast ändrad: 2021-01-13
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
1984-08-03
1885-84/49.2
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: SE ÄVEN AKT 1885-89/3 YTTERLIGARE KARTBLAD: 11505,6150508,6059588 MFL
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
1994-09-19
1885-94/32.1
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10594,11515,11516,11526,10595,10584 LEDNINGSFÖRRÄTTNINGEN SAMTIDIGT REGISTRERAD I U-LÄN
(AKT 1904-212)
VÄG
Förmån
Officialservitut
1994-01-20
1885-94/8.1
Senast ändrad: 2015-12-08
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 1058488
VÄG
Last
Officialservitut
1995-08-08
1885-95/58.1
Senast ändrad: 2017-02-17
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 1058499
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
1998-03-25
1885-97/68.1
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD 10594, 10595, 1058498, 1058499
STARKSTRÖM
Last
Ledningsratt
1998-03-05
1885-98/4.1
Senast ändrad: 2021-01-13
Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:10594,1059500,1059501,10595,10596,10597,10598
UTRYMME
Last
Officialservitut
18-FRÖ-398.1
STARKSTRÖM
Förmån
Ledningsratt
Senast ändrad: 2011-05-06
18-FRÖ-402.2
KRAFTLEDNING MM
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-49/888.1
KRAFTLEDNING MM
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-60/2274.1
KRAFTLEDNING
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-68/292.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2015-12-08
18-IM2-73/5783.1
KRAFTLEDNING
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-76/3870.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-78/11530.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2015-12-08
18-IM2-80/5122.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-80/8591.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-80/9697.1
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
1981-01-28
18-IM2-81/639.1
Senast ändrad: 2021-01-13
KRAFTLEDNING
Last
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-85/1249.1
VÄG
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-86/2735.1
VATTEN-OCH
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-89/13173.1
AVLOPPSLEDNINGAR
VATTEN-OCH
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2013-04-23
18-IM2-89/13968.1
AVLOPPSLEDNINGAR
VATTEN-OCH
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-89/14382.1
AVLOPPSLEDNINGAR
VATTEN-OCH
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-90/9260.1
AVLOPPSLEDNINGAR
VATTEN OCH AVLOPP
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-91/13468.1
VATTEN OCH AVLOPP
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-91/13469.1
VATTEN OCH AVLOPP
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-12-21
18-IM2-91/13470.1
VATTEN OCH AVLOPP
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-91/13471.1
VATTEN OCH AVLOPP
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-91/13472.1
VATTEN-OCH
Förmån
Avtalsservitut
Senast ändrad: 2011-05-06
18-IM2-93/816.1
AVLOPPSLEDNINGAR
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Rättighetstyp
Ledningsratt
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Stadsplan: FRÖVI MUNICIPALSAMHÄLLE

Datum
1943-12-17
Senast ajourföring: 2013-04-11
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1885-P145.
Stadsplan: RENEN
1973-06-04
Senast ajourföring: 2003-02-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: OXEN
1961-11-02
Senast ajourföring: 1988-09-22
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Tomtindelning: KILLINGEN
1963-11-08
Stadsplan: FRÖVIFORS
1985-10-31
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-01-13
Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1885-P155.
Detaljplan: MARIEDAL, FRÖVI
1989-06-27
Genomf. start: 1989-07-28
Genomf. slut: 1994-07-27
Senast ajourföring: 1991-10-15
Stadsplan: VATTENTORNSOMRÅDET
1975-08-20
Senast ajourföring: 1988-09-29
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Anmärkning: BERÖR SAMF MARK
Stadsplan: RENEN
1966-04-28
Senast ajourföring: 2003-02-27
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FÖR DEL AV MARIEDAL 1:1 M.FL.(GATA OCH STICKSPÅR)
2016-12-15
Laga kraft: 2017-01-13
Genomf. start: 2017-01-14
Genomf. slut: 2022-01-13
Registrerad: 2017-02-03
Stadsplan: MARIEDAL ETAPP I
1980-04-30
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-01-13
Tomtindelning: DOMHERREN
1956-09-29
Stadsplan: HJORTEN
1974-11-21
Senast ajourföring: 1988-09-29
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: FRÖVI(NORR OM JÄRNVÄGEN)
1960-12-13
Senast ajourföring: 2014-05-28
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Fornlämningar
Datum
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
Fornlämning
Registrerad: 2018-04-18
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
440771-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxvärde
Taxerad ägare
212000-2015
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Akt
18-FRÖ-4

18-FRÖ-293
18-FRÖ-222
18-FRÖ-241
1885-P85/6

1885-P89/8
18PE 1989-07-27
1885 310
18-FRÖ-308

18-FRÖ-267
1885-P174
1885 446

18-FRÖ-375
18-FRÖ-153
18-FRÖ-301
18-FRÖ-216
Akt
L1979:678
L1979:705
L1979:708
L1979:805
L1979:940
L1979:2453
L1979:2123
L1979:808
L1979:904
L1979:727
L1979:749
L1979:785
L1979:951
L1979:752
L1979:876
L1979:923
L1979:755
L1979:788
L1979:822
L1979:926
L1981:3546
L1979:696
L1979:718
L1979:854
L1979:907
L1979:679
L1979:853
L1979:880
L1979:675
L1979:879

Taxeringsår
2020

Andel
1/1

Ägartyp
Lagfaren ägare /

Areal
361721 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga
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TAXERINGSINFORMATON
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG
Taxeringsenhet
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
728571-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.
Taxvärde

Tomträttsinnehavare
Taxeringsår
2019

Taxerad ägare
Andel
212000-2015
1/1
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG
Taxeringsenhet
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
728572-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.
Taxvärde

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Taxerad ägare
877100-0638
FRÖVI IDROTTSKLUBB
FACK 8
718 21 FRÖVI

Ägartyp
Ägare till byggnad å

Andel
1/1

Areal
45136 kvm
Juridisk form
Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsår
2019

Areal
0 kvm
Juridisk form
Ideella föreningar

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
LINDESBERG STRÖMSTORP GA:4
SKATTETAL
SKATTETAL I ANNAT SKIFTESLAG:TORP 1454/10000 MTL och TORP 1627/10000 MTL
(akt 1885-2020/47)
Skattetal
1/4
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Laga skifte, Littera: B
Ägoutbyte FIG 10,11,20
Ägoutbyte
Fastighetsreglering
Registrering ANG AREAL
Fastighetsreglering FIG 1
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning
T-FRÖVI HEDEN VÄSTRA 1:1
T-FRÖVI MARIEDAL 1:1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Datum
1912-03-30
1960-02-12
1968-10-10
1978-12-22
1979-06-29
1980-06-27
1984-08-03
1990-06-28
1998-03-05
1998-03-25
2001-07-03
2002-12-18
2004-06-22
2009-03-03
2010-01-28
2012-10-23
2013-06-14
2015-12-08
2017-02-17
2017-06-22
2019-06-26
2019-08-13
2021-01-13

Typ av skattetal
Mantal

Akt
18-NÄS-100
18-NÄS-514
18-NÄS-609
18-FRÖ-350
18-FRÖ-350
18-FRÖ-376
1885-84/49
1885-90/35
1885-98/4
1885-97/68
1885-119
1885-225
1885-335
1885-593
1885-779
1885-1024
1885-1081
1885-1190
1885-1332
1885-1238
1885-2018/10
1885-1251
1885-2020/47

Omregistreringsdatum
1950-01-20
1987-11-04

Akt
1885-87/32
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:15000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LINDESBERG MARIEDAL 1:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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