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Kallelse till Kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Måndag den 
6 december 2021, kl 17:00. Lindeskolans aula. Sammanträdet webbsänds via 
www.lindesberg.se  

Allmänhetens frågestund startar kl. 18.15 eller som sista punk i dagordningen om 
sammanträdet slutar innan kl. 18.15. Skicka gärna frågor i förväg via 
kommun@lindesberg.se  

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! 
 

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

 

 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Vakant (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Lindkvist (C) 

John Omoomian (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Ingela Larsson (S) Zaki Habib (S) 

Anders Ceder (S) Björn Pettersson (C) 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson (-) 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

Arnold Bengtsson, ordförande (S) Mats Lagerman LPO 
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Sofie Krantz (S) Vakant (SD) (SD) 

Ulf Axelsson (V) Vakant (SD) (SD) 

Gunilla Remnert (V) Vakant (SD) (SD) 

Hans Lindkvist (V) Stefan Eriksson (S) 

Jonas Kleber (C) Inger Söderberg (V) 

Susanne Karlsson (C) Victoria Johansson (S) 

Magnus Storm (C) Bo Stenberg (S) 

Inga Ängsteg (C) Bengt Evertsson (MP) 

Johan Andersson (C) Vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Kent Hiding (KD) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Krister Jakobsson (SD) 

Lillemor Bodman (M) Maria-Pia Karlsson (C) 

Jan Hansson (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

Anniette Lindvall (M) Sven-Göran Holm (KD) 

Tomas Klockars (M) Lars Ljunggren (SD) 

Fredrik Lindmark (M) Tommy Kragh (S) 

Sven-Erik Larsson (M) Rickard Jirvelius (SD) 

Emil Wellander (M) Rose-Marie Eriksson (SD) 

Markus Lundin (KD) Marina Mehtäläinen (SD) 

Margareta Andergard (KD) Reidar Larsson (SD) 

Nils Detlofsson (L)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson (-)  

Tommy Lönnström (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  
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Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  

Anders Persson LPO  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Information från socialnämnden  

2. Allmänhetens frågestund  

3. Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 AKK2015/403 

4. Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun KS 2021/233 

5. Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun KS 2021/234 

6. Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun KS 2021/235 

7. Avgift för förskola under inskolningstiden KS 2021/236 

8. Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB 
för 2022 

KS 2021/244 

9. Avgift för installation av trygghetslarm KS 2021/255 

10. Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök KS 2021/256 

11. Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet KS 2021/261 

12. Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt 
taxetabell 

KS 2021/265 

13. Taxa för planverksamhet KS 2021/266 
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14. Meddelanden   

   

 



§137/21 Information från socialnämnden -   :

Denna behandling '§137/21 Information från socialnämnden' har inget tjänsteutlåtande.



§138/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§138/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.



§139/21 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 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Wilhelm Magnusson 
Kommundirektör 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 
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 2021-05-31 Diarienr: S-2017–384  

   

   

   

  

Stadsarkitektkontoret   
Per Lilja  

Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

   

   

   
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr 

Kungsgatan 41 

 

Kungsgatan 41 

 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

711 30  Lindesberg Gamla Kirurgen 0581-169 72 fax http://www.sbbergslagen.se  

     

    1 (58) 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Granskningstid: 19/04/2021-23/05/2021 

 

 

ANTAGANDEHANDLING 
 

 

 

Utökat planförfarande 
 

AKK2015/403-65
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4. Befintliga förhållanden    8 
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6. Genomförande av planen    48 
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8. Administrativa frågor    58 

9. Medverkande     58 
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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 kommunikations-

anläggningar 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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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. 

Plan 1885-P85/6 
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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 B-

verksamheter 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. (2021-03-

29) 

 
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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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. 

Järnväg 
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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 (U-

anläggning) 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 gång- 

och 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 1-

årsregn 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 

Ca 27000 

kvm  

Allmän plats GATA  

Frövi 1:46 Billerudkorsnäs Skog och 

Industri 

Ca 64000  

kvm 

Allmän plats NATUR 

Frövi 10:1  Sveaskog Förvaltnings 

Aktiebolag 

Ca 19000  

kvm  

Allmän plats GATA  

Frövi 3:1 Sveaskog Förvaltnings 

Aktiebolag 

Ca 3500  kvm Allmän plats GATA 

Pikaboda 1:3  Ca 7500  kvm Allmän plats GATA 

Pikaboda S:1 

Näsbybacka 9:1 

 

Pikaboda 1:3 

Pikaboda 1:4 

 

 

 

 

 

Ca 170  kvm Allmän plats GATA 

 

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 Va-

anläggningen 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.  
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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 kkr 

Ingående mark/förberedande arbete mm  

Mark 5 063 

Förberedande arbeten, avverkning 400 

Delsumma 5 463 

Förberedelser/planarbete  

Planläggning 342 

Geoteknisk undersökning 550 

Dagvattenutredning 115 

Miljökonsekvensbeskrivning, inkl. 
naturvärdesinventering och utredning kring 
dispens från biotopskyddet 

288 

Arkeologi 2 500 

Fastighetsbildning 200 

Projektering/Kalkyler 2 500  

Delsumma  6 380 

Genomförande/entreprenad  

Intrångsersättning 728 

Gata inkl. belysning och dagvatten (inom DP) 19 400 

Ny väganslutning till befintlig väg 2 300 

Park/Natur, Återskapandeåtgärder 400 

GC-Bana 2 100 

VA1  

Dagvattendamm2  900 

Övrigt/oförutsett 15% 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% 2 008 

Delsumma 31 601 

  

SUMMA 43 287 

  

INTÄKTER  

Markförsäljning  28 050 

Övriga intäkter (virkesintäkter) 500  

  

SUMMA 28 550 

  

NETTO - 14 737 

 

 

DRIFTSKOSTNADER ALLMÄN PLATSMARK 

Driftskostnader gata park etc Kkr/ år 

Gator 576 

Natur 100 

SUMMA 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   Per Lilja 

Enhetschef    Planarkitekt 
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 KÖPEKONTRAKT  
 

Säljare Lindesbergs kommun  org.nr. 212000-2015 

711 80 Lindesberg 

 

Köpare Regenergy Frövi AB org.nr. 559251-2031 

c/o Wa3rm 

United Spaces, Nordenskiöldsgatan 24 

211 19 Malmö 

 

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. 

 

Överlåtelse-
förklaring 

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) köpekontraktet genom beslut godkänns av kommunfullmäktige 

i Lindesberg och att beslutet vinner laga kraft 

ii) erforderliga bygglov för de tilltänkta byggnaderna och 

verksamheterna beviljats och vunnit laga kraft 

iii) 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  

iv) Köparen beviljats erforderliga tillstånd 

 

AKK2015/403-63
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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 . 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 
grundläggningsåtgär
der 

Köparen har tagit del av översiktliga geotekniska utredningar samt 

miljöteknisk markundersökningsrapport. 

 

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 projekterings- 

och 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 
intecknings-
kostnader 
 

Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i samband med detta 

förvärv. 

 

16. Avgifter m.m. • 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 

 

17. Fastighets-
bildning 

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. Byggnads-
skyldighet 

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. Överlåtelse-
förbud 

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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lnmjmikekìR̀kapwrRgeqrpw�̀rqtpaikpkwqaeẁkVRLYWXUZYXXXffWc\VU
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Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Fastigheten Lindesberg (del av) Mariedal 1:1 
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Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm  
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Svefa AB, Vasastrand 11, 703 54 Örebro 

Org.nr: 556514–3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

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: 

• Utdrag ur fastighetsregistret och taxeringsregistret 

• Kartor och officiellt tillgängliga gatubilder 

• Uppgifter ur Svefas egna samt externa fastighets- och hyresmarknadsdatabaser 
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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. 
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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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkning kommunen 23 108 22 979 23 176 23 269 23 562 23 744 23 613 23 575 23 588 23 658

Befolkning 20-64 år 12 693 12 591 12 670 12 653 12 682 12 692 12 528 12 466 12 420 12 425

Tillväxt kommunen 0,3% -0,6% 0,9% 0,4% 1,3% 0,8% -0,6% -0,2% 0,1% 0,3%

Tillväxt 20-64 år -0,6% -0,8% 0,6% -0,1% 0,2% 0,1% -1,3% -0,5% -0,4% 0,0%

Tillväxt Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 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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Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 190,2 162,5 161,0

25-29 år 257,6 248,6 254,7

30-44 år 308,4 325,9 351,2

45-64 år 353,0 376,5 407,7

65+ år 242,0 246,0 261,0

Totalt 20+ år 290,1 298,9 322,7  

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 VA-

nätet 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 Pris Tkr Kr/kvmTypkodAreal

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:16 2020-10-01 400 85 411 4 727

Lindesberg LINDESBY 1:74 2020-01-29 600 102 411 5 873

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:13 2019-05-20 570 80 411 7 121

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:14 2019-03-29 530 81 411 6 552

Lindesberg LINDESBY 6:9 2019-02-08 314 68 411 4 591

Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 68:3 2018-07-19 100 92 411 1 082

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:11 2018-04-26 900 64 411 13 996

Lindesberg GULDSMEDSHYTTAN 57:13 2018-04-06 210 104 411 2 015

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:7 2017-10-13 560 85 411 6 587

Lindesberg LINDESHYTTAN 2:11 2017-10-11 1 190 85 411 13 996

Lindesberg LINDESHYTTAN 9:4 2016-12-01 1 000 156 411 6 406

Lindesberg MARIEDAL 1:19 2016-11-18 138 50 411 2 780

Lindesberg MARIEDAL 16:10 2016-05-31 65 52 411 1 548

Medel ovägt 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  Stefan Dahlman 
Fastighetsekonom Civilingenjör 
av Samhällsbyggarna auktoriserad av Samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare fastighetsvärderare 

 

 

Bilagor 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LINDESBERG MARIEDAL 1:1 2021-01-15 2021-01-28 06:52 2021-06-23
Nyckel: 180063926
UUID: 909a6a73-f6e7-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Frövi
Distrikt: Näsby
Nr: 214007

ADRESS
Adress
Norra Bangatan 8
718 32 Frövi

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6592891.6 520921.3
2 6592556.7 519457.6
3 6592591.6 519433.5
4 6593625.4 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 Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 2 536 230 kvm 2 536 230 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-2015
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG
Köp: 1968-03-14 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 87/272

1/1 1968-12-27 68/1462

INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad inteckning.

ANTECKNINGAR
Innehåll Inskrivningsdag Akt
Ersättningsbeslut
Till Fastigheter i Linde AB betalas 438.000 SEK senast 2021-
04-13

2021-01-14 D-2021-00014583:3

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: saknasFörordnande enligt
fastighetsbildningslagen: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1

1973-08-08 73/5783

2 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: saknasFörordnande enligt
fastighetsbildningslagen: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1

1980-06-11 80/5122

3 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00570352:1

1981-01-28 81/639

4 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1

1949-08-03 49/888

5 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Sammanläggning: saknasFörordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-
00014583:1Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Sammanläggning: saknas
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1

1960-09-07 60/2274

6 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1

1978-12-20 78/11530

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1

7 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

1980-11-26 80/9697

9 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1Förordnande enligt
fastighetsbildningslagen: D-2021-00014583:1
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: D-2015-00077296:1

1985-02-06 85/1249

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
TELE(OPTOKABEL) Last Ledningsratt 2002-02-28

Senast ändrad: 2021-01-13
1880-400.1

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

Senast ändrad: 2021-06-01
1880-92/15.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10501,10511,10584
TELE(OPTOKABEL) Last Ledningsratt 2001-07-03

Senast ändrad: 2021-01-13
1885-119.1

Anmärkning: SAMTIDIGT REGISTRERAD HOS SLM I U-LÄN (AKT 1984-424) YTTERLIGARE KARTBLAD:
10596,10597,10598,1058499,1059409,1059500,1059501
ELEKTRONISK
KOMMUNIKATION

Last Ledningsratt 2017-06-22
Senast ändrad: 2021-01-13

1885-1238.1

TRÄDSÄKRING Last Officialservitut 2019-08-13
Senast ändrad: 2021-01-13

1885-1251.1

TRÄDSÄKRING Last Officialservitut 2019-06-26 1885-2018/10.1
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2002-12-18

Senast ändrad: 2011-05-06
1885-225.2

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:1058499
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2002-12-18

Senast ändrad: 2015-12-08
1885-225.3

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD:1058499
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2009-03-03

Senast ändrad: 2016-12-13
1885-593.1

STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2010-01-28
Senast ändrad: 2021-01-13

1885-779.1

STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1984-08-03
Senast ändrad: 2021-01-13

1885-84/49.2

Anmärkning: SE ÄVEN AKT 1885-89/3 YTTERLIGARE KARTBLAD: 11505,6150508,6059588 MFL
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1994-09-19

Senast ändrad: 2021-01-13
1885-94/32.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 10594,11515,11516,11526,10595,10584 LEDNINGSFÖRRÄTTNINGEN SAMTIDIGT REGISTRERAD I U-LÄN
(AKT 1904-212)
VÄG Förmån Officialservitut 1994-01-20

Senast ändrad: 2015-12-08
1885-94/8.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 1058488
VÄG Last Officialservitut 1995-08-08

Senast ändrad: 2017-02-17
1885-95/58.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD: 1058499
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1998-03-25

Senast ändrad: 2021-01-13
1885-97/68.1

Anmärkning: YTTERLIGARE KARTBLAD 10594, 10595, 1058498, 1058499
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1998-03-05

Senast ändrad: 2021-01-13
1885-98/4.1

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

Senast ändrad: 2021-01-13
18-IM2-81/639.1

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
AVLOPPSLEDNINGAR

Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2011-05-06 18-IM2-89/13173.1

VATTEN-OCH
AVLOPPSLEDNINGAR

Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2013-04-23 18-IM2-89/13968.1

VATTEN-OCH
AVLOPPSLEDNINGAR

Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2011-05-06 18-IM2-89/14382.1

VATTEN-OCH
AVLOPPSLEDNINGAR

Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2011-05-06 18-IM2-90/9260.1

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
AVLOPPSLEDNINGAR

Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2011-05-06 18-IM2-93/816.1
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: FRÖVI MUNICIPALSAMHÄLLE 1943-12-17

Senast ajourföring: 2013-04-11
18-FRÖ-4

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
18-FRÖ-293

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: OXEN 1961-11-02

Senast ajourföring: 1988-09-22
18-FRÖ-222

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Tomtindelning: KILLINGEN 1963-11-08 18-FRÖ-241
Stadsplan: FRÖVIFORS 1985-10-31

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-01-13

1885-P85/6

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

1885-P89/8
18PE 1989-07-27
1885 310

Stadsplan: VATTENTORNSOMRÅDET 1975-08-20
Senast ajourföring: 1988-09-29

18-FRÖ-308

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Anmärkning: BERÖR SAMF MARK
Stadsplan: RENEN 1966-04-28

Senast ajourföring: 2003-02-27
18-FRÖ-267

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

1885-P174
1885 446

Stadsplan: MARIEDAL ETAPP I 1980-04-30
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-01-13

18-FRÖ-375

Tomtindelning: DOMHERREN 1956-09-29 18-FRÖ-153
Stadsplan: HJORTEN 1974-11-21

Senast ajourföring: 1988-09-29
18-FRÖ-301

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: FRÖVI(NORR OM JÄRNVÄGEN) 1960-12-13

Senast ajourföring: 2014-05-28
18-FRÖ-216

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:678
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:705
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:708
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:805
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:940
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:2453
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:2123
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:808
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:904
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:727
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:749
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:785
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:951
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:752
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:876
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:923
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:755
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:788
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:822
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:926
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1981:3546
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:696
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:718
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:854
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:907
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:679
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:853
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:880
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:675
Fornlämning Registrerad: 2018-04-18 L1979:879

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
440771-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2020

Taxvärde Areal
361721 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2015 Lagfaren ägare /1/1 Primärkommuner, borgerliga
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TAXERINGSINFORMATON
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG

Tomträttsinnehavare

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
728571-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
45136 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-2015
LINDESBERGS KOMMUN
EKONOMIKONTORET
711 80 LINDESBERG

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
728572-8
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
877100-0638
FRÖVI IDROTTSKLUBB
FACK 8
718 21 FRÖVI

1/1 Ägare till byggnad å 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 Typ av skattetal
1/4 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Laga skifte, Littera: B 1912-03-30 18-NÄS-100
Ägoutbyte FIG 10,11,20 1960-02-12 18-NÄS-514
Ägoutbyte 1968-10-10 18-NÄS-609
Fastighetsreglering 1978-12-22 18-FRÖ-350
Registrering ANG AREAL 1979-06-29 18-FRÖ-350
Fastighetsreglering FIG 1 1980-06-27 18-FRÖ-376
Fastighetsreglering 1984-08-03 1885-84/49
Fastighetsreglering 1990-06-28 1885-90/35
Fastighetsreglering 1998-03-05 1885-98/4
Ledningsåtgärd 1998-03-25 1885-97/68
Ledningsåtgärd 2001-07-03 1885-119
Fastighetsreglering 2002-12-18 1885-225
Fastighetsreglering 2004-06-22 1885-335
Ledningsåtgärd 2009-03-03 1885-593
Ledningsåtgärd 2010-01-28 1885-779
Ledningsåtgärd 2012-10-23 1885-1024
Fastighetsreglering 2013-06-14 1885-1081
Fastighetsreglering 2015-12-08 1885-1190
Fastighetsreglering 2017-02-17 1885-1332
Ledningsåtgärd 2017-06-22 1885-1238
Fastighetsreglering 2019-06-26 1885-2018/10
Fastighetsreglering 2019-08-13 1885-1251
Fastighetsreglering 2021-01-13 1885-2020/47

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
T-FRÖVI HEDEN VÄSTRA 1:1 1950-01-20
T-FRÖVI MARIEDAL 1:1 1987-11-04 1885-87/32
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:15000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
1; Fastighet; 1:100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

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 ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, 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 fastighets-
ägarens 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 in-

samlats 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. Värde-
raren 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 uppdrags-
givaren/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 myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring 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 under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen 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 bygg-

nadsdetaljer, 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 värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
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 utlå-
tandet. 

 
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. Värdebe-
dömningen 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 värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §168/21   Dnr: AKK2015/403 

 

Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna köpekontrakt mellan Regenergy Frövi AB och 
Lindesbergs kommun 

 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Ekonomichef 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Näringslivschef 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/233 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 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. 
 
Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtning med 11% på 
intäkningsramen på grund av reglering av underskott i avfallsfonden som till 
stor del beror på ökat antal besök vid återvinningscentralerna vilket medför 
ökade kostnader, införd förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare 
alternativ och indexhöjning av entreprenörspriser. 
 
Det fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. 
 
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i förslaget på ca 
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. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

 Samhällsbyggnadsförbundet § 101 förslag till Avfallstaxa 2022 för 
Lindesbergs kommun. 

 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lindesberg. 
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Förslag till 

Lindesbergs kommuns 

Avfallstaxa 
 

 

Gäller från och med 2022-01-01 
 

 

För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX 

KS 2021/233-1
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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 Samhällsbyggnads-
förbundet 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 Samhälls-
byggnadsförbundet 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    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  612 1 048 1 616 2 753 

Var 4:e vecka  352    
 

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    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  348 597 920 1 567 

Var 4:e vecka  200    
 

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    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   2 612 4 027 6 860 

Varannan vecka  662 1 136 1 751 2 983 

Var 4:e vecka  381    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     82 526 

1 gång/vecka   10 951 16 882 28 759 

Varannan vecka  2 777 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. 



§140/21 Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/233-2 Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun : Förslag till Avfallstaxa 2022 Lindesberg

 

 

9 

 

 

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 660 L 

3 gånger/vecka     33 107 

2 gånger/vecka   7 495  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    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   2 612 4 027 6 860 

Varannan vecka  662 1 136 1 751 2 983 

Var 4:e vecka  381    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka   31 554  82 526 

1 gång/vecka   10 951 16 882 28 759 

Varannan vecka  2 777 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. 

** 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) 
1 334 

Tillägg för större volym (per m³) 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 

1 115 

* 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)** 350  

* 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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 Protokollsutdrag 20 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §152/21   Dnr: KS 2021/233 

 

Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 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. 

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtning med 
11% på intäkningsramen på grund av reglering av underskott i 
avfallsfonden som till stor del beror på ökat antal besök vid 
återvinningscentralerna vilket medför ökade kostnader, införd 
förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ 
och indexhöjning av entreprenörspriser. 

Det fasta avgiften ska finansiera bland annat 
återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, 
information och servicecenter. 

Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i 
förslaget på ca 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. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Anta förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs 

kommun. 
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 Protokollsutdrag 21 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 



§141/21 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

  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/234 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 
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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      

Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 1 
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 
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 

2021 143 724 399 938 104 072 334 092 110 559 339 809 139 000 422 500 143 724 399 938 143 724 399 938 
2020 143 724 348 698 103 665 332 775 110 559 339 809 139 000 422 500 143 724 348 698 143 724 348 698 
2019 143 724 348 698 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 143 724 348 698 143 724 348 698 
2018 139 566 338 569 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 139 566 338 569 139 566 338 569 
2017 135 500 328 700 95 000 305 000 84 396 259 396 139 000 422 500 135 500 328 700 135 500 328 700 

             

            

År 
Nora Ulricehamn Laholm Staffanstorp Kiruna 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 

2021 143 724 399 938 148 050 414 050 155 500 442 500 179 800 746 800 184 150 529 600 192 533 504 775 
2020 143 724 348 698 143 600 401 900 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 
2019 143 724 348 698 139 450 390 050 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 
2018 139 566 338 569 135 375 378 625 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 
2017 135 500 328 700 131 375 367 625 136 000 388 000 105 002 475 814 175 000 504 000 143 196 374 490 

 

KS 2021/234-1
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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 vatten- 
och 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 
bostadsfastighet 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 Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

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 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

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 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

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 förbindelse-
punkter, 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 Med moms 

a) 
 

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 förbindelse-
punkter 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 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

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% - 20% 
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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 Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

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 Med moms 

a) 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 

3 533,60 
 

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 

4 417,00 
 

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 

b) en avgift per m3 levererat vatten 22,48 28,10 

* 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 fastig-
hetsägaren 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. 

 

 



§141/21 Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun - KS 2021/234-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun

 Protokollsutdrag 22 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §153/21   Dnr: KS 2021/234 

 

Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs 

kommun 

 
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) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022 för 
Lindesbergs kommun. 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/235 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Henrik Arenvang 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. 
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Nya investeringar Lindesberg             

Belopp i tkr             Bilaga 2 
               

Nya investeringar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Reservvattenledning Linde-Nora 8 000                           
Tryckstegring Vagnskjulsberget 7 000                           
Torphyttan 6 500                           

Vattenverk Rya utbyggnad, 
uv-ljus 

10 000                           

Kristinavägen 2 000 3 000 6 000                       
Avloppsreningsverk Lindesberg 25 000 75 000 50 000                       
Vattentorn Hagaberg       10 000                     

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledningsnät och reparationer och 
underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

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 
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg Bilaga 3 
                
Höjning % 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Fast avg   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 3% 
Rörlig avg   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 3% 

                
Fast avg 4 090 4 295 4 509 4 735 4 971 5 220 5 481 5 755 6 043 6 345 6 662 6 795 6 999 7 209 7 426 
Rörlig avg 4 080 4 284 4 498 4 723 4 959 5 207 5 468 5 741 6 028 6 329 6 646 6 779 6 982 7 192 7 407 

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 13 981 14 401 14 833 

                
Höjn i kr inkl moms   409 429 450 473 497 521 547 575 604 634 266 407 419 432 

                

                
OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift. 
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 4 

            
År Lindesberg Avesta Laholm Lomma Kristinehamn Staffanstorp 

2021 8 170 14% 6 250 7% 6 525 0% 7 057 2% 7 205 0% 7 505 0% 
2020 7 141 9% 5 845 7% 6 525 0% 6 888 9% 7 177 11% 7 505 0% 
2019 6 564 5% 5 450 3% 6 525 0% 6 322 8% 6 492 0% 7 505 3% 
2018 6 222 5% 5 290 7% 6 525 5% 5 877 0% 6 492 0% 7 286 0% 
2017 5 919 3% 4 938 1% 6 225 5% 5 877 0% 6 492 0% 7 288 5% 

             

            
År Hällefors Ljusnarsberg Mariestad Nora Ulricehamn Kiruna 

2021 7 704 2% 8 043 8% 8 062 4% 9 006 19% 9 718 3% 9 997 14% 
2020 7 544 1% 7 439 0% 7 753 4% 7 552 8% 9 458 3% 8 769 7% 
2019 7 490 3% 7 439 5% 7 455 5% 6 991 3% 9 172 3% 8 195 7% 
2018 7 286 1% 7 052 4% 7 131 3% 6 800 0% 8 900 3% 7 658 6% 
2017 7 211 1% 6 785 0% 6 903 4% 6 800 4% 8 650 4% 7 224 0% 
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Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på  2 000 m3/år) 
Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 5 

            
År Lindesberg Avesta Staffanstorp Kristinehamn Mariestad Laholm 

2021 78 122 21% 46 125 4% 50 593 0% 58 230 0% 65 955 4% 69 860 0% 
2020 64 772 11% 44 360 8% 50 593 0% 57 992 5% 63 419 4% 69 860 0% 
2019 58 360 7% 41 225 3% 50 593 3% 55 002 0% 60 975 5% 69 860 0% 
2018 54 712 6% 40 065 8% 49 117 0% 55 002 0% 58 315 3% 69 860 6% 
2017 51 574 4% 37 250 2% 49 136 5% 55 002 0% 56 456 4% 66 015 6% 

             

            
År Lomma Hällefors Ljusnarsberg Ulricehamn Nora Kiruna 

2021 73 604 3% 76 324 8% 78 176 15% 79 200 3% 87 152 26% 99 419 14% 
2020 71 766 9% 70 810 1% 68 116 1% 76 850 3% 69 034 11% 87 205 7% 
2019 65 699 8% 70 218 2% 67 756 9% 74 724 3% 62 420 6% 81 500 7% 
2018 61 104 0% 68 640 1% 62 384 5% 72 500 3% 58 974 0% 76 156 6% 
2017 61 104 0% 67 688 1% 59 596 1% 70 563 4% 58 974 6% 71 837 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 vatten- 
och 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 
bostadsfastighet 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 Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

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 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

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 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

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 förbindelse-
punkter, 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 Med moms 

a) 
 

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 förbindelse-
punkter 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 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

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% - 20% 
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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 Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

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 Med moms 

a) 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 

3 533,60 
 

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 

4 417,00 
 

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 

b) en avgift per m3 levererat vatten 22,48 28,10 

* 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 fastig-
hetsägaren 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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 Protokollsutdrag 19 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §151/21   Dnr: KS 2021/235 

 

Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun 

 
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. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till brukningstaxa för VA 2022. 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/236 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Verksamhetschef förskolan 
Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

BUN § 39 Avgift för förskola under inskolningstiden 
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 Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 

BUN §39/21   Dnr: BUN 2021/22 
 
Föräldraavgift förskola under inskolningstiden 

Beslut 

 
 

Ärendebeskrivning

Förslag till beslut

 
 

För åtgärd: 

 

KS 2021/236-1



§143/21 Avgift för förskola under inskolningstiden - KS 2021/236-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Avgift för förskola under inskolningstiden : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Avgift för förskola under inskolningstiden

 Protokollsutdrag 27 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §156/21   Dnr: KS 2021/236 

 

Avgift för förskola under inskolningstiden 

 
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.  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 Avgiften debiteras även under inskolningstiden. 
 Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga 

kraft. 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Verksamhetschef förskolan 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

2021-09-30  KS 2021/244 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 
Stadshus AB 

3 772 523 

 

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. 
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 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 Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Ekonomienheten 
 

Bilagor: 

Linde Stadshus AB, styrelseprotokoll daterat 2021-09-28, § 29 
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LINDESBERGS KOMMUN SSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Linde Stadshus AB Sammanträdesdatum   
Org nr 556814-5345  2021-09-28 
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

10 

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  
 

 
 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  

  

Bolag 2020 års ram Förändring inom 
bev. ram 2021 års ram

Nyttjat inkl. 
lån för utbet. 
2021-04-19

Kvar att 
nyttja Ny propå

Ny 
borgensram 
2021/2022

Linde Stadshus AB 90 450 101 400 191 850 -        191 850                 -                       -            191 850    
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 -101 400 1 558 473 1 400 150 -      158 323    350 000       1 908 473    
Lindesbergsbostäder AB 607 200 0 607 200 570 300 -           36 900    940 000       1 547 200    
Linde Energi AB 125 000 0 125 000 75 000 -             50 000    -                    125 000    
Summa koncernen Linde 
Stadshus AB 2 482 523    -                         2 482 523            2 237 300 -      245 223       1 290 000      3 772 523    

2021 års ram kommunal borgen

KS 2021/244-2
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 Protokollsutdrag 31 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §158/21   Dnr: KS 2021/244 

 

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus 

AB för 2022 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 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. 
 

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 
Stadshus AB 

3 772 523 

 

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 
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 Protokollsutdrag 32 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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. 
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 
Stadshus AB 

3 772 523 

 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Ekonomienheten 

 



§145/21 Avgift för installation av trygghetslarm - KS 2021/255-2 Avgift för installation av trygghetslarm : Avgift för installation av trygghetslarm

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/255 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Socialnämnden 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Ekonom 

Bilagor: 

SN § 150 Införande av avgift gällande trygghetslarm 
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 Protokollsutdrag 17 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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. 
 

  

KS 2021/255-1



§145/21 Avgift för installation av trygghetslarm - KS 2021/255-2 Avgift för installation av trygghetslarm : SN § 150 Införande av avgift gällande trygghetslarm

 Protokollsutdrag 18 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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  
Sven-Erik Larsson X  
Monika Klockars (M) X  
Margareta Andergard (KD) X  
Fredrik Rosenbecker (SD)  X 
Jari Methtäläinen (SD)  X  
Röstresultat 9 ja 2 nej 

 
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. 
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 Protokollsutdrag 19 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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 
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 Protokollsutdrag 48 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §166/21   Dnr: KS 2021/255 

 

Avgift för installation av trygghetslarm 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag 
Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot Jari Mehtäläinens 
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt med liggande förslag. 
Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslut till förmån till 
förslag om avslag. 

För åtgärd: 
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 Protokollsutdrag 49 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Socialnämnden 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Ekonom 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/256 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Kommundirektör 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 
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 Protokollsutdrag 20 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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 
 
 
 

  

KS 2021/256-1
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 Protokollsutdrag 21 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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 
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 Protokollsutdrag 50 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §167/21   Dnr: KS 2021/256 

 

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Den enskilde ska vid sen avbokning betala för hela 
hembesöket. 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Enhetschefer Vård och omsorg 
Enhetschef myndighetsenheten 
Avgiftshandläggare 

 



§147/21 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet - KS 2021/261-3 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet : Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2021/261 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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. 
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 2 (2)  

 

 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör 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 



§147/21 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	
Sammanträdesdatum 

2021‐10‐06	

Sida 
75(85) 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§	 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 kart- 
och mätverksamheten kommer att bli något högre än idag. 

KS 2021/261-1
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Lindesbergs	kommun	
Samhällsbyggnadsnämnden	
Bergslagen	
	

Sammanträdesprotokoll	2021	
Sammanträdesdatum 

2021‐10‐06	

Sida 
76(85) 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
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 
 
 
 

   
   



§147/21 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet - KS 2021/261-3 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet : Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 149 Timtaxa för kart- och mätverksamheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karta och mätning, 2020

2. Översikt

Beskrivning, läs detta först Resultat

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
700

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
418 320

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
5,00

Gemensamma kostnader per handläggare
152 351

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
0

Total kostnad per handläggare
570 671

Handläggningskostnad per timme
815

[Plats för 
kommunlogo]

Arbetsgång, klicka nedan

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

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

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).

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. 

Uträkning av 
genomsnittlig 

årsarbetstid och 
handläggningstid

Börja här!

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat

KS 2021/261-4
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 Protokollsutdrag 42 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §163/21   Dnr: KS 2021/261 

 

Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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. 
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Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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. 
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Konsekvenser 

Om taxan inte revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning 
för de tjänster som tillhandahålls. 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör 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 



§148/21 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxa för 
Bygglov  
Nybyggnadskarta  
Utstakning mm. 
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Antagen av respektive kommunfullmäktige  
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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 1-

14 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 



§148/21 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

4 

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

A 1

Avgift

A 1.1 Planenligt 26 460 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 31 360 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 31 360 kr

A 1.4 Planenligt 23 520 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 25 480 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 25 480 kr

A 1.7 Planenligt 14 700 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 16 660 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 16 660 kr

A 1.10 Planenligt 9 800 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 11 760 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 11 760 kr

A 1.13 Planenligt 14 700 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 16 660 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 16 660 kr

A 1.16 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 4 900 kr

A 1.20 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 Planenligt 7 840 kr

A 1.24 Avviker från detaljplan 9 800 kr

A 1.25 Utanför planlagt område 9 800 kr

A 1.26 12 740 kr

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

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 

tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se 

kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009.

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

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.

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

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.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 

och samma ansökan (gruppbebyggelse)
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A 2

Avgift

A 2.1 Planenligt 14 700 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 18 620 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 18 620 kr

A 2.4 Planenligt 9 800 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 13 720 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 13 720 kr

A 2.7 Planenligt 27 440 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 32 340 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 32 340 kr

A 2.10 Planenligt 42 140 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 47 040 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 47 040 kr

A 2.13 Planenligt 56 840 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 61 740 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 61 740 kr

A 2.16 Planenligt 14 700 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 16 660 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 16 660 kr

A 2.19 Planenligt 8 820 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 780 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 10 780 kr

A 2.22 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 Planenligt 13 720 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 15 680 kr

A 2.27 Planenligt 7 840 kr

A 2.28 Avviker från detaljplan 9 800 kr

A 2.29 Planenligt 16 660 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 20 580 kr

A 2.31 Utanför planlagt område 20 580 kr

A 2.32 Planenligt 9 800 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 13 720 kr

A 2.34 Utanför planlagt område 13 720 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 

samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 

tekniskt samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd



§148/21 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

Avgift

A 3.1 5 880 kr

A 3.2 7 840 kr

A 3.3 1 960 kr

A 3.4 1 960 kr

A 4

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 TimdebiteringAnordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 

materialgårdar

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 

omgivningspåverkan

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 ljusanordningar

Ärendetyp

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

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 

skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 

bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

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

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 

telemaster eller torn

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
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A 5

Avgift

A 5.1 Planenligt 10 780 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 12 740 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 12 740 kr

A 5.4 Planenligt 5 880 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 7 840 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 7 840 kr

A 5.7 Planenligt 10 780 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 12 740 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 12 740 kr

A 5.10 Planenligt 5 880 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 7 840 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 7 840 kr

A 5.13 Planenligt 5 880 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 7 840 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 7 840 kr

A 6

Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 5 880 kr

A 7

Avgift

A 7.1 5 880 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 

utomhus, med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 

utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av 

transformatorstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av mur eller plank, 

med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av mur eller plank, 

utan tekniskt samråd
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A 8

Avgift

A 8.1 8 820 kr

A 8.2 3 920 kr

A 8.3 8 820 kr

A 8.4 3 920 kr

A 8.5 8 820 kr

A 8.6 2 940 kr

A 8.7 8 820 kr

A 8.8 2 940 kr

A 8.9 7 350 kr

A 8.10 2 450 kr

A 8.11 8 820 kr

A 8.12 3 920 kr

A 8.13 8 820 kr

A 8.14 2 940 kr

A 8.15 8 820 kr

A 8.16 3 920 kr

A 8.17 8 820 kr

A 8.18 3 920 kr

A 8.19 9 800 kr

A 8.20 3 920 kr

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 

bygglov, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 

byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 

en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

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

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 

samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 

samråd

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

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

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

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 

bygglov, med tekniskt samråd
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A 8.21 9 310 kr

A 8.22 4 410 kr

A 8.23 9 310 kr

A 8.24 4 410 kr

A 8.25 9 310 kr

A 8.26 4 410 kr

A 8.27 9 310 kr

A 8.28 4 410 kr

A 8.29 9 310 kr

A 8.30 4 410 kr

A 8.31 9 310 kr

A 8.32 4 410 kr

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)

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)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 

tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 

tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 

PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 

tekniskt samråd (attefallstakkupa)

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 komplementbyggnad till attefallshus i form av 

komplementbostadshus)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 

PBL, utan tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 

tekniskt samråd (attefallstakkupa)
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A 9

Avgift

A 9.1 9 800 kr

A 9.2 6 860 kr

A 10

Avgift

A 10.1 10 780 kr

A 10.2 6 860 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 9 800 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 16 660 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 1 960 kr

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök

Villkorsbesked

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd
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A 15

Avgift

A 15.1 Kartutdrag N/A 408 kr

A 15.2 Inom planlagt område 6 113 kr

A 15.3 Utanför planlagt område 5 298 kr

A 15.4 Inom planlagt område 8 558 kr

A 15.5 Utanför planlagt område 7 743 kr

A 15.6 Inom planlagt område 5 298 kr

A 15.7 Utanför planlagt område 5 298 kr

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Upprättande av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta
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A 16

Avgift

A 16.1 Grovutstakning 4 075 kr

A 16.2 Finutstakning 5 298 kr

A 16.3 Grovutstakning 4 075 kr

A 16.4 Finutstakning 4 890 kr

A 16.5 Grovutstakning 408 kr

A 16.6 Finutstakning 408 kr

A 16.7 Timdebitering

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 

tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp

Utstakning

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Ärendetyp

Nybyggnad, 1-4 punkter

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 

finns i någon av taxans övriga tabeller

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Tillbyggnad, 1-4 punkter
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A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 

tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 

tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp

Avskrivning
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A 1.1 Planenligt 0,5 10 1 4 1 4 4 2 0,5 27

A 1.2 Avviker från detaljplan 0,5 15 1 4 1 4 4 2 0,5 32

A 1.3 Utanför planlagt område 0,5 15 1 4 1 4 4 2 0,5 32

A 1.4 Planenligt 0,5 8 1 3 1 4 4 2 0,5 24

A 1.5 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 3 1 4 4 2 0,5 26

A 1.6 Utanför planlagt område 0,5 10 1 3 1 4 4 2 0,5 26

A 1.7 Planenligt 0,5 6 1 1 1 2 2 1 0,5 15

A 1.8 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 1 1 2 2 1 0,5 17

A 1.9 Utanför planlagt område 0,5 8 1 1 1 2 2 1 0,5 17

A 1.10 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10

A 1.11 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

A 1.14 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

A 1.17 Avviker från detaljplan 0,5 8 1 1 1 0,5 12

A 1.18 Utanför planlagt område 0,5 8 1 1 1 0,5 12

A 1.19 Inglasning befintligt uterum N/A 0,5 2 1 0,5 0,5 0,5 5

A 1.20 Planenligt 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13

A 1.21 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 8

A 1.24 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 1 1 0,5 10

A 1.25 Utanför planlagt område 0,5 6 1 1 1 0,5 10

A 1.26

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 

utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 0 3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

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

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

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.

Ändring, fasader med tekniskt samråd
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A 2.1 Planenligt 0,5 6 1 1 1 2 2 1 0,5 15

A 2.2 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

A 2.5 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

A 2.8 Avviker från detaljplan 0,5 15 1 4 2 4 4 2 0,5 33

A 2.9 Utanför planlagt område 0,5 15 1 4 2 4 4 2 0,5 33

A 2.10 Planenligt 0,5 25 1 4 2 4 4 2 0,5 43

A 2.11 Avviker från detaljplan 0,5 30 1 4 2 4 4 2 0,5 48

A 2.12 Utanför planlagt område 0,5 30 1 4 2 4 4 2 0,5 48

A 2.13 Planenligt 0,5 40 1 4 2 4 4 2 0,5 58

A 2.14 Avviker från detaljplan 0,5 45 1 4 2 4 4 2 0,5 63

A 2.15 Utanför planlagt område 0,5 45 1 4 2 4 4 2 0,5 63

A 2.16 Planenligt 0,5 4 1 2 2 2 2 1 0,5 15

A 2.17 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 2 1 0,5 9

A 2.20 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 2 2 2 2 2 0,5 18

A 2.23 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 2 2 2 2 2 0,5 22

A 2.24 Utanför planlagt område 0,5 10 1 2 2 2 2 2 0,5 22

A 2.25 Planenligt 0,5 4 1 2 1 2 2 1 0,5 14

A 2.26 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 2 1 2 2 1 0,5 16

A 2.27 Planenligt 0,5 4 1 1 1 0,5 8

A 2.28 Avviker från detaljplan 0,5 6 1 1 1 0,5 10

A 2.29 Planenligt 0,5 6 1 2 1 2 2 2 0,5 17

A 2.30 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 2 1 2 2 2 0,5 21

A 2.31 Utanför planlagt område 0,5 10 1 2 1 2 2 2 0,5 21

A 2.32 Planenligt 0,5 6 1 1 1 0,5 10

A 2.33 Avviker från detaljplan 0,5 10 1 1 1 0,5 14

A 2.34 Utanför planlagt område 0,5 10 1 1 1 0,5 14

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd
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A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 

med liten omgivningspåverkan 0,5 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

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 

den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 

ljusanordningar
0,5 1 0 0 0 0,5 2

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den 

mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 

ljusanordningar
0,5 1 0 0 0 0,5 2

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning
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Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Avgift

A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

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

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

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

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 

campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 

gruvdrift
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Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
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A 5.1 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 2 1 0,5 11

A 5.2 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13

A 5.3 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13

A 5.4 Planenligt 0,5 2 1 1 1 0,5 6

A 5.5 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

A 5.8 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13

A 5.9 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 2 1 0,5 13

A 5.10 Planenligt 0,5 2 1 1 1 0,5 6

A 5.11 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

A 5.14 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 1 1 0,5 8

A 5.15 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 0,5 8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

transformatorstation

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

mur eller plank, utan tekniskt samråd
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A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 4 1 0,5 6
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A 7.1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 

säsongskaraktär
0,5 4 1 0,5 6

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp

A 6
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A 8.1
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

A 8.2
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

0,5 2 0,5 0,5 0,5 4

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 2 1 0,5 0,5 9

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 0,5 4

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
0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

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
0,5 1 0,5 0,5 0,5 3

A 8.7
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

A 8.8
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med 

tekniskt samråd 0,5 0,5 2 0,5 2 1 0,5 0,5 7,5

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan 

tekniskt samråd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 

tekniskt samråd 0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 

tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0,5 0,5 4

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 2 1 0,5 0,5 9

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 

vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 

tekniskt samråd
0,5 1 0,5 0,5 0,5 3

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden, med tekniskt samråd 0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 

byggnaden, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0,5 0,5 4

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

0,5 2 2 0,5 2 1 0,5 0,5 9

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder
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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

0,5 2 0,5 0,5 0,5 4

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 

samråd 0,5 2 3 0,5 2 1 0,5 0,5 10

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 

samråd 0,5 2 0,5 0,5 0,5 4

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)
0,5 2 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

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)
0,5 2 1 0,5 0,5 4,5

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)
0,5 2 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

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)
0,5 2 1 0,5 0,5 4,5

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)

0,5 2 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

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)

0,5 2 1 0,5 0,5 4,5

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 

st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 0,5 2 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

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 1 0,5 0,5 4,5

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 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

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 1 0,5 0,5 4,5

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 

avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 0,5 2 2 1 2 1 0,5 0,5 9,5

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 

avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 0,5 2 1 0,5 0,5 4,5
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A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
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A 9.1
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

1 4 1 2 1 1 1 0,5 10

A 9.2
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

1 4 1 1 1 0,5 7

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov
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A 10.1
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

1 4 1 2 1 2 1 0,5 11

A 10.2
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

1 4 1 1 1 0,5 7
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A 11.1
Inom planlagt 

område 
0,5 8 1 0,5 10

A 11.2
Utanför planlagt 

område
0,5 15 1 0,5 17

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Förhandsbesked

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
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A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 2

A 14 Tidsuppskattning

Extra arbetsplatsbesök

Ärendetyp
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A 15.1 Kartutdrag N/A 0 0 1 0 0,5

A 15.2 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

A 15.7 Utanför planlagt område 1 2 3 1 6,5

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm
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A 16.1 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

A 16.6 Finutstakning 0 0 0,5 0 0,5

A 16.7 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle (Timdebitering) 

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning

Nybyggnad, 1-4 punkter

Tillbyggnad, 1-4 punkter
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Avgift

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 

motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 

motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

Avgift

A 18.1
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avgift

A 19.1 Avslag

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift 

A 20.1 Avskrivning

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avgift

A 21.1 Avvisning

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§	 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 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 mätningsingengör har inte reviderats i samband 
med att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny 

KS 2021/265-1
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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  
 

   
   



§148/21 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell - KS 2021/265-5 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 - Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell

 Protokollsutdrag 44 (54) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §164/21   Dnr: KS 2021/265 

 

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt 

taxetabell 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för 
bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera enligt 
taxetabell KS 2021/265–4. 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 



§149/21 Taxa för planverksamhet - KS 2021/266-4 Taxa för planverksamhet : Taxa för planverksamhet

  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/266 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

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 Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 
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För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergsalgen 

Bilagor: 

 Underlag Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Taxa för 
planverksamheten  

 Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Taxa för planverksamheten Dnr A-
2021-77 
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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 
 

 

  

KS 2021/266-3
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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 Avgift 

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.  

9 520 kr 

Medelstor 
åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för 
enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

14 280 kr 

Stor 
åtgärd 

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. 

19 040 kr 
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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 33 320 kr 
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

26 656 kr 

Nybyggnad av komplementbyggnad 13 328 kr 
Tillbyggnad 5 m2 eller större 250 kr/m2    

Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

Nybyggnad 0-299 m2 (BTA+OPA) 250 kr/m2 
Nybyggnad 300 m2 eller större (BTA+OPA) 74 637 kr 
Tillbyggnad 5 m2 eller större (BTA+OPA) 250 kr/m2    

 Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader 

Ärendetyp Avgift 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

10 000 kr 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§	 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.  

KS 2021/266-1
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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 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §165/21   Dnr: KS 2021/266 

 

Taxa för planverksamhet 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Anta taxa för planverksamhet. 
 Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8. 

 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av den interna kontrollen vid bidragsgivning till föreningar.
Syftet med granskningen är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig
intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund
för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Delvis

Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen? Nej

Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer? Delvis

Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut?

Nej

Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av
nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål
som de beviljats för?

Nej

Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi tillväxtnämnden
att:

● Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning utifrån att
bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att
riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer gällande
delegation.

● Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av bidragsgivningens
samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till dokumenten.
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● Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt förening och
enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i nämndens internkontrollplan.

● Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har beviljats
för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt.

● Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs
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Inledning
Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till
föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt antagna
riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor
vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga riktlinjer och policys. Av
dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och
kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med beviljad ansökan.

En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande
intern kontroll på området medför ökad risk för oegentligheter och i förlängningen
förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.

I Lindesbergs kommun är det tillväxtnämnden som ansvarar för bland annat
vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och
kommunens turistverksamhet.

Av regler och villkor för föreningsbidrag framgår bl.a. att föreningsbidragen ska främja:

● Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
● Kommuninvånarnas folkhälsa
● Jämställdhet och etnisk mångfald
● Breddidrott och elitutveckling
● Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets.

Kommunen vill med sina olika bidragsformer i första hand stödja verksamhet som
vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning
avseende tillväxtnämndens arbete med intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig intern
kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

För att besvara syftet har följande revisionsfrågor formulerats:
● Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och

utbetalning av föreningsbidrag?
● Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
● Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
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● Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?

● Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?

● Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● Lindesberg kommuns riktlinjer för föreningsbidrag
● Kommunens regler för ekonomisk förvaltning
● Andra styrande dokument av relevans för området

Avgränsning

Granskningen avser tillväxtnämnden och avgränsas till räkenskapsåret 2021.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier avseende styrdokument och
rutiner, protokollsgranskning samt intervjuer med ekonom, fritidskonsulent och kultur-
och fritidschef. Granskning av protokoll har genomförts för året 2021. Vid tidpunkt för
granskningen var sammanträdet i oktober 2021 det senast genomförda.

Stickprovsgranskning (totalt 12 stycken) har även genomförts. Fördelning och urval har
skett utifrån bedömning av risk och väsentlighet samt belopp.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Organisation och uppdrag
Vid årsskiftet 2020/2021 omvandlades tillväxtutskottet till tillväxtnämnden efter beslut av
fullmäktige vid sammanträdet i september 2020, §77. Tillväxtutskottet var tidigare ett
utskott underliggande kommunstyrelsen.

I reglementet för tillväxtnämnden (antaget av fullmäktige i december 2020, §163)
fastställs att nämnden bl.a. ansvarar för att:
● Stödja förenings- och fritidsverksamhet.
● Bevilja bidrag till föreningar och organisationer.

I tillväxtförvaltningen är det kultur- och fritidsenheten som ansvarar för ovanstående
ansvarsområden.

Statistik
I nedanstående tabell redovisas de aktuella bidragsformerna i Lindesberg, förutom
bidragsformen “Aktivitetsbidrag”. Bidragsformen är aktuell men utbetalas sedan 2020
utifrån tidigare års fördelning (d.v.s. per schablon). Ansökningar för att ta del av
bidragsformen har därmed inte upprättats under vår granskningsperiod. Bakgrunden till
beslutet är pandemin.

Tabell 1. Översikt av bidragsformerna 2021

Bidragsformer Antal sökta Antal avslag (ansökningar
som avslagits helt)

Totalt beviljat belopp
per bidragsform (kr)

Bidrag till kultur- och
fritidsarrangemang

4 2 60 000

Bidrag till social
verksamhet

3 1 25 000

Driftsbidrag 40 6 685 000

Investeringsbidrag 10 2 289 550

Totalt 57 11 1 059 550

I ovanstående tabell redovisas även, utöver bidragsformerna, antalet ansökningar och
avslag som gjorts under 2021 samt totalt beviljat belopp per bidragsform. Utdrag ur
kommunens databas gjordes per 21 september 2021.

Riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
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Iakttagelser
I “Regler och villkor för föreningsbidrag” framgår riktlinjerna för föreningsbidrag.
Riktlinjerna reviderades senast av dåvarande tillväxtutskottet vid sammanträdet i januari
2016, §10 men genomgick under 2020 redaktionella förändringar.

Följande avsnitt beskrivs i riktlinjerna:
- Allmänna villkor och bestämmelser för föreningsbidrag
- Granskning och uppföljning
- Ansökan och handläggning av föreningsbidrag
- Lindesbergs kommuns bidragsformer

I riktlinjerna beskrivs målen med föreningsbidragen, skyldigheter för föreningar som blivit
beviljade bidrag, uppföljning, ärendegången för en ansökan samt förutsättningar och
villkor för de olika bidragsformerna som finns i Lindesberg. Syftet med
föreningsbidragen i Lindesberg är enligt riktlinjerna att “stödja ideella föreningar och
organisationer med säte i Lindesbergs kommun”. Därutöver framhålls att kommunen
genom bidragen vill ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och
förebyggande verksamhet av god kvalitet.

Av riktlinjerna för föreningsbidrag fastställs att alla bidragsansökningar ska ske digitalt
via den webbaserade applikationen: “Aktivitetskort på Nätet” (ApN). Applikationen
tillhandahålls av Umeå kommun och alla handlingar uppges vid intervju finnas lagrade
på Umeås servrar. Inom ramen för granskningen har vi erhållit tillgång till systemet. Av
de intervjuade beskrivs applikationen som lättanvänd, och frågor kopplade till
systemanvändning inkommer enligt uppgift sällan.

Ansvarsfördelningen för utbetalning av föreningsbidrag finns fastställt i
delegationsordningen i avsnitt “Föreningsbidrag” samt i riktlinjerna för föreningsbidrag i
avsnitt “Handläggning och beslut”. Delegationsordningen antogs av nämnden i januari
2021, §2.

I delegationsordningen framgår att fritidskonsulent (på vidaredelegation) kan besluta
“enligt antagna riktlinjer för verksamheten” samt att förvaltningschef har delegation att
besluta “utöver antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av högst 50 tkr”. Vilka
riktlinjer som det hänvisas till preciseras inte i delegationsordningen.

I riktlinjerna för föreningsbidrag framgår att beslut om bidragsansökningar fattas av
tillväxtförvaltningen, tillväxtutskottet och av kommunstyrelsen. Tillväxtförvaltningen
beslutar om belopp upp till 50 tkr, utskottet om belopp mellan 50 tkr - 100 tkr och
kommunstyrelsen beslutar om belopp överstigande 100 tkr.

Vid intervju uppges att fritidskonsulent kan besluta om bidragsansökningar upp till 50 tkr
och förvaltningschef kan besluta om ansökningar mellan 50 tkr - 100 tkr.
Bidragsansökningar överstigande 100 tkr ska nämnden ta beslut om.

Som en del i granskningen har underlag såsom attestordning eller motsvarande
efterfrågats vid tid för granskning men inte erhållits. I samband med faktagranskning
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bifogade verksamheten däremot ett upprättat dokument som översiktligt beskriver hur
attestanter utses och vilka uppgifter som mottagsattestant resp. beslutsattestant är
tilldelade. Av dokumentet framgår att mottagsattestanten ska intyga att varan/tjänsten
kommit kommunen tillgodo och att fakturan är korrekt medan beslutsattestanten ska
godkänna kontering och signera fakturan. Dokumentet uppges vara upplagt på
kommunens intranät.

Av de intervjuade uppges att fritidskonsulent efter beslut om beviljat bidrag upprättar ett
betalningsunderlag som bifogas till en konsumentrådgivare som registrerar uppgifterna i
ekonomisystemet (d.v.s. upprättar en utanordning). Rådgivaren genomför inga kontroller
av erhållna uppgifter. Fritidskonsulent mottagsattesterar därefter utanordningen och
slutligen beslutsattesterar kultur- och fritidschefen utbetalningarna.

Bedömning

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning
av föreningsbidrag?

Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Vi konstaterar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för beslut av
föreningsbidrag. Vi noterar dock att riktlinjer inte reviderats av den nuvarande nämnden
(tillväxtnämnden) och vill framhålla vikten av aktuella styrande dokument. Vi konstaterar
att ansvarsfördelningen i riktlinjen och delegationsordningen inte stämmer överens och
att riktlinjen hänvisar till tillväxtutskottet som inte längre finns. Det är en tydlig brist att
efterlevnaden till delegationen brister. Det finns en rutin för utbetalning dock saknar vi
upprättade riktlinjer för attestering samt riktlinjer för hantering av avslag. Vi noterar att
det finns en upprättad attestbeskrivning.

Efterlevnad av riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 2: Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?

Iakttagelser
Av intervjuer ges en bild av att upprättandet av riktlinjen ses som positivt och att det
arbetas aktivt mot att främja fastställda mål och beslutat syfte i linje med riktlinjen.
Samtidigt framkommer att riktlinjen inte efterlevs till fullo. En anledning till att riktlinjen
inte efterlevs helt är enligt uppgift från fritidskonsulent att den i vissa delar ses som
inaktuell. Behovet av att uppdatera riktlinjen har inte tagits upp med nämnden.

I nedanstående avsnitt redovisas ett urval av de iakttagelser som gjorts under intervjuer
och dokumentanalys med bäring på efterlevnad av riktlinjer och rutiner. Urvalet har
viktats mot brister i efterlevnaden med anledning av att flertalet brister noterats under
granskningen.

- Enligt riktlinjerna ska en ansökan om bidrag enbart tas emot digitalt. Till ansökan ska
alltid föreningens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse bifogas. Fullständiga ansökningshandlingar
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ska vara tillväxtförvaltningen tillhanda senast det datum som anges i
bidragsbestämmelserna eller som meddelas på annat sätt. Sen inkommen ansökan
ska inte behandlas. Vid intervjuer uppges att det finns ett “visst svängrum” gällande
bifogade bilagor. Har föreningen ex. ansökt om bidrag tidigare och ses som känd
uppges att bilagor inte alltid krävs. Därtill anges att eventuella glömda bilagor kan
kompletteras antingen via mejl till fritidskonsulent, via systemet eller laddas upp
separat. En systematik kring att kontrollera att samtliga bilagor bifogats och att
ansökan är komplett anges inte finnas. Avseende huruvida sent inkomna
ansökningar behandlas framhålls att det är sällan som ansökningar är sena samt att
en del bidrag har en löpande ansökningstid (investeringsbidrag och bidrag till kultur-
och fritidsarrangemang). Vid de fall en ansökan är sen anges att det är möjligt att
flytta ansökan till nästkommande budgetår.

- Enligt riktlinjerna ska föreningen ha ett på föreningen registrerat plus- eller
bankgirokonto dit utbetalning kan ske. Vid intervju framkommer att vissa föreningar
använder bankkonto istället för plus- eller bankgiro vilket inte gör det möjligt att
kontrollera motpart vid utbetalning till bankkonto. Betalningar till föreningar med
bankkontonummer har enligt uppgift inte genomförts innevarande år. Vid intervju
uttrycks en önskan kring att helt upphöra med att genomföra utbetalningar till
bankkontonummer.

- Enligt riktlinjerna ska tillväxtförvaltningen varje år välja ut föreningar som blivit
beviljade bidrag för särskild granskning. Enligt intervjuer anges att skrivelsens syfte
är att ha en avskräckande effekt på eventuellt fusk. Uppföljning/granskning av
utbetalade bidrag anges aldrig ha genomförts.

- Av både intervjuer och av dokumentanalys framgår att fritidskonsulent har delegation
att besluta om bidragsansökningar upp till 50 tkr. Enligt uppgift av de intervjuade följs
inte beslut om beloppsgränser till fullo. I samtliga fall uppges att detta skett i
samförstånd med förvaltning/nämnd. Det avgörande har varit enligt intervju att beslut
om belopp ryms inom den budgetram som beslutats av nämnden. Beslut gällande
investeringsbidrag och bidrag för kultur- och fritidsarrangemang anges alltid gå via
nämnden eftersom de ansökta bidragsbeloppen ofta är stora.

Bedömning
Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?

Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.

Vi noterar att riktlinjen till viss del efterlevs men vår bedömning är att efterlevnaden till
riktlinjen har så pass många brister att vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Vi
noterar att frågan om uppdatering av riktlinjerna inte har lyfts trots att det
uppmärksammats att vissa delar är inaktuella och i behov av revidering.
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Ansökningarna uppfyller fastställda krav
Revisionsfråga 3: Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Iakttagelser
Som en del i att kontrollera följsamheten av beslutade riktlinjer har vi genomfört
stickprov av totalt 12 bidragsansökningar, varav tio beviljade och två avslag. Den
granskade perioden är år 2021 och bidragsformerna som granskats är: driftsbidrag och
investeringsbidrag.

Urvalet av stickproven har gjorts med hänsyn till storleken av bidragsansökningarna. Det
totala utbetalda beloppet som har granskats är 652 tkr, där det lägsta utbetalda beloppet
uppgår till ca 18 tkr och det högsta till 200 tkr.

Kontroller
Totalt har tre kontroller genomförts: kontroll av ansökan, kontroll av efterlevnad och
kontroll av beslut.

För kontroll av ansökan har vi granskat huruvida korrekta bilagor bifogats (ex.
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser). Efterlevnad har kontrollerats genom en
jämförelse mot specifika bidragsregler som är fastställda i riktlinjerna. Kontroll av beslut
har kontrollerats mot bestämmelser i delegationsordningen.

Resultaten av stickproven för beviljade ansökningar presenteras i nedanstående tabell.
Ansökningar som fick avslag behandlas i den senare delen av detta avsnitt.

Tabell 2. Stickprovsgranskning för beviljade bidragsansökningar

Stickprov Bidragsform Belopp
(kr)

Kontroll
ansökan

Kontroll
efterlevnad

Kontroll
beslut

1 Investeringsbidrag 40 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

2 Investeringsbidrag 25 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

3 Investeringsbidrag 19 200 Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt

4 Investeringsbidrag 18 350 Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt

5 Investeringsbidrag 150 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

6 Driftsbidrag 200 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt

7 Driftsbidrag 50 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

8 Driftsbidrag 50 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

9 Driftsbidrag 50 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

10 Driftsbidrag 50 000 Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Totalt 652 550
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Resultat
Nedan presenteras ett urval av iakttagelser som gjorts vid vår stickprovsgranskning:

- Samtliga ansökningar uppvisar brister avseende bifogade bilagor (ex.
årsmötesprotokoll och resultat- och balansräkning).

- Enligt beslutade riktlinjer får beviljat belopp högst uppgå till 75 procent av den totala
investeringskostnaden. Enligt underlag för ansökningarna noteras däremot en
avsaknad av offert eller andra uppgifter som kan styrka den totala kostnaden vilket
medför att vi inte kan verifiera hur stor andel som är beviljad.

- Enligt beslutade riktlinjer får investeringen inte påbörjas förrän ansökan är beviljad.
För ett stickprov har en faktura bifogats i ansökan som visar på att investeringen
påbörjats innan ansökan upprättades.

- Enligt beslutade riktlinjer och delegation är det nämnden som ska besluta om
bidragsansökningar överstigande 100 tkr. Två stickprov som valts ut överstiger
gränsen. För ett stickprov (nr 6) finner vi inga underlag som verifierar att nämnden
beviljat ansökan.

Vi har även genomfört två stickprov utifrån ansökningar som fått avslag, en ansökan
gällande driftsbidrag och en ansökan gällande investeringsbidrag. Av riktlinjerna för
föreningsbidrag specificeras inte hur ett avslag av en ansökan ska ske/meddelas.
Kontrollen som genomförts har syftat till att granska i vilken omfattning anledningen till
avslag tydligt framkommer. Resultat redovisas nedan:

- Stickprov 1 - I ansökan framgår att villkoren för bidraget inte uppfyllts. Exakt vilka
villkor som det syftas på preciseras inte.

- Stickprov 2 - I ansökan framgår att föreningen under dåvarande år redan erhållit
bidrag om 42 tkr. Därtill anges att ingen redovisning för det redan erhållna bidragen
lämnats.

Vid intervju anges att avslag kommuniceras både muntligen och skriftligen. Därtill anges
att beslutade avslag föregås av dialog med föreningen vilket medför att föreningen ofta
är införstådd med den bakomliggande anledningen till att en ansökan fick avslag.

Bedömning
Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Vår bedömning baseras på resultatet från den genomförda stickprovsgranskningen. Vi
noterar att samtliga stickprov visar på brister gällande kontroll av ansökan. Vi noterar att
två stickprov brister i vår kontroll av följsamhet till bidragets specifika bidragsregler i
riktlinjen samt att alla ansökningar utom en efterlever delegationsordningen.
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Kontroller av korrekta utbetalningar
Revisionsfråga 4: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?

Iakttagelser
I reglementet för intern kontroll (antagen i juni 2014, KF §105) fastställs att nämnder ska
upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll vilket bl.a. innebär att säkerställa
efterlevnad av riktlinjer samt en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Att
bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär enligt reglementet
att “ha kontroll över ekonomi, prestation och kvalitet”. Därtill beskrivs att bedrivandet av
intern kontroll innebär att vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna
kontrollens organisation.

Det finns enligt uppgift av de intervjuade en rutin gällande utbetalning av
föreningsbidrag, rutinen är däremot inte dokumenterad. Inom ramen för granskningen
har attestordning eller motsvarande efterfrågats men inte erhållits. Som framgår i
revisionsfråga 1 finns en översiktlig beskrivning upprättad gällande attestanternas
uppgifter. Av beskrivningarna specificeras inte ex. vilka kontroller som ska vara
genomförda för att kunna intyga att en vara/tjänst kommit kommunen tillgodo.

Av de intervjuade uppges att konsumentrådgivaren (som upprättar utanordningar) inte
genomför någon kontroll av de uppgifter som denne erhåller från fritidskonsulent. Istället
anges fritidskonsulenten vara den som kontrollerar utanordningens korrekthet i
samband med att denne mottagsattesterar. Vid tillfälle för beslutsattestering av
utbetalningen uppges att beslutsattestanten (kultur- och fritidschef) erhåller uppgifter
gällande föreningens namn och det belopp som ska betalas. Därtill uppges att
beslutsattestanten kan se bidragsformen om konsumentrådgivaren registrerat uppgiften
i utanordningen. Beslutsattestanten genomför ingen kontroll av uppgifterna mot underlag
eller beslut.

Som en del i granskningen har vi granskat den interna kontrollplanen 2021 (antagen i
mars 2021, §20). Inget av de fastställda kontrollmomenten har bäring på
föreningsbidrag, uppföljning av nämndsbeslut eller utbetalning.

Bedömning
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?

Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.

Vår bedömning baseras på att det saknas en kontroll av att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut. Vi noterar att det finns en viss kontroll i samband
med attest med att belopp samt förening stämmer. Denna kontroll baseras dock inte på
underlaget för beslutet. Vi bedömer det som en brist att en dokumenterad rutin för
utbetalning av bidrag saknas.
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Kontroller av användandet av bidrag
Revisionsfråga 5: Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?

Iakttagelser
Av riktlinjen för föreningsbidrag framgår att:

- Tillväxtförvaltningen äger rätt att begära in underlag av betydelse för ekonomiskt
stöd av en förening som blivit beviljad bidrag.

- Tillväxtförvaltningen varje år ska välja ut föreningar som erhåller bidrag för särskild
granskning.

Av de intervjuade framgår att uppföljning/granskning av utbetalade bidrag aldrig har
genomförts. Skrivelsen syftar istället på att ha en avskräckande effekt på eventuella
föreningar som vill fuska.

I avsnittet om specifika bidragsregler för investeringsbidrag, som beskrivs i riktlinjen för
föreningsbidrag, framgår att föreningar som blivit beviljade bidrag är skyldiga att senast
en månad efter investeringen lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. Vid intervju
uppges att skrivelsen inte innebär ett egentligt krav men att föreningar kan skicka ex.
relevanta underlag såsom ex fakturaunderlag. Det tydliggörs att skrivelsen inte syftar på
en ekonomisk redovisning.

Bedömning
Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?

Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.

Vår bedömning baseras på att det inte genomförs någon kontroll för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för. Vi
noterar att riktlinjen hanterar förvaltningens rätt att begära in underlag för kontroll samt
att de varje år ska välja ut föreningar för särskild granskning, detta har dock inte
genomförts.

Uppföljning och återrapportering
Revisionsfråga 6: Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?

Iakttagelser
Utifrån protokollgranskning noteras att nämnden tagit del av nedanstående med bäring
på föreningsbidrag:
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- (2021-03-09, USS §10) - Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen. I
rapporten konstateras att förvaltningen under våren gjort förskottsutbetalningar i
syfte att täcka upp för uteblivna intäkter.

- (2021-05-11, §37) - Uppföljning och analys per mars 2021. I rapporten framgår att
föreningsbidrag för 2021 inte utbetalats ännu.

- (2021-06-16, §43) - Lägesrapport per april 2021. Rapporten konstaterar att i princip
all föreningsverksamhet är pausad.

Tillväxtnämnden har vid sitt sammanträde 2021-10-12 behandlat ett utkast av
delårsrapporten per augusti 2021. I utkastet konstateras att pandemin haft en negativ
påverkan på föreningsverksamheten som fram tills i somras pausats. Därtill uttrycks en
oro kring huruvida personer som tidigare varit aktiva inom föreningslivet kommer att
komma tillbaka. Protokollet från sammanträdet hade ännu inte offentliggjorts vid tidpunkt
för vår granskning. I samband med faktagranskning framhålls av verksamheten att den
uppföljning som beskrivs gällande föreningsengagemanget är en generell
omvärldsspaning.

Vid intervju uppges att föreningsbidrag från 2021 ingår i kultur- och fritidsenhetens
budget. I den ekonomiska uppföljningen redovisas enbart enhetens uppföljning. Särskild
post för föreningsbidrag framgår inte. Granskning av rapporterna om uppföljning och
analys samt lägesrapport verifierar detta. Vidare anges vid intervju att konkret
uppföljning av föreningsbidragen enbart ges till nämnden vid större avvikelser.

På verksamhetsnivå anges att samtliga bidrag har samma kostnadsställe men är
registrerade på olika koder/aktiviteter. Aktiviteterna härrör de olika bidragsformerna som
finns i kommunen, ex. aktivitetsbidrag och investeringsbidrag. Uppföljning av
föreningsbidrag görs månadsvis av ekonom, i de fall avvikelser uppstår informeras
fritidskonsulent samt kultur- och fritidschef. Ekonom deltar på nämndsammanträden där
ekonomin följs upp, vilket sker ca fem gånger per år.

Enligt Kommunallagen (2017:725) kap.6 § 40 är nämnden ålagd att besluta om i vilken
utsträckning och hur beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras.
Nämndens skyldighet återges även i tillväxtnämndens delegationsordning. Vid
granskning av delegationsordningen noteras en avsaknad av när/hur besluten ska
återrapporteras till nämnden. Istället anges i delegationsordningen hur kommunstyrelsen
ska erhålla anmälningsärenden.

Vid intervju uppges att beslut som fattats med stöd av delegation visserligen ska
anmälas till nämnd men att detta inte genomförs systematiskt.

Bedömning
Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.
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Vår bedömning baseras på att tillväxtnämnden löpande får information under året
gällande föreningsbidrag. Vi noterar dock att nämnden inte får återrapportering om det
ekonomiska utfallet för föreningsbidrag eller beslut fattade på delegation.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av den interna kontrollen vid bidragsgivning till föreningar.
Syftet med granskningen är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig
intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi tillväxtnämnden
att:

● Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning utifrån att
bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att
riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer gällande
delegation.

● Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av bidragsgivningens
samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till dokumenten.

● Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt förening och
enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i nämndens internkontrollplan.

● Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har beviljats
för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt.

● Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner som
ligger till grund för beslut
och utbetalning av
föreningsbidrag?

Delvis
Vår bedömning baseras på att
dokumenterade riktlinjer finns
men ses som inaktuella samt att
ansvarsfördelningen är otydlig.

2. Följs upprättade
riktlinjer och rutiner av
förvaltningen?

Nej
Vi noterar att riktlinjen till viss del
efterlevs men vår bedömning är
att efterlevnaden till riktlinjen har
så pass många brister att vi
bedömer revisionsfrågan som ej
uppfylld.

3. Uppfyller
ansökningarna krav i
beslutade riktlinjer?

Delvis
Vi noterar att samtliga stickprov
visar att korrekta bilagor inte
bifogats ansökningen samt att det
i ett fall inte kan verifieras att
nämnden tagit beslut om en
bidragsansökan i enlighet med
delegationsordningen. Vi noterar
även att två av stickproven visar
på en brist till följsamhet.

4. Finns kontroller som
säkerställer att
utbetalningar sker till rätt
förening och enligt
nämndens beslut?

Nej
Vår bedömning baseras på att
det saknas en kontroll av att
utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut. Vi
noterar att det finns en viss
kontroll i samband med attest
med att belopp samt förening
stämmer. Denna kontroll baseras
dock inte på underlaget för
beslutet.
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5. Genomförs tillräckliga
kontroller för att
säkerställa att av
nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det
ändamål
som de beviljats för?

Nej
Vår bedömning baseras på att
det inte genomförs någon kontroll
för att säkerställa att nämndens
utbetalda föreningsbidrag
används till det ändamål som de
beviljats för. Vi noterar även att
riktlinjen hanterar förvaltningens
rätt att begära in underlag för
kontroll samt att de varje år ska
välja ut föreningar för särskild
granskning, detta har dock inte
genomförts.

6. Sker en tillräcklig
uppföljning och
återrapportering av
bidrag till nämnden?

Delvis
Vår bedömning baseras på att
tillväxtnämnden löpande får
information under året gällande
föreningsbidrag. Vi noterar dock
att nämnden inte får
återrapportering om det
ekonomiska utfallet för
föreningsbidrag eller beslut
fattade på delegation.

11 november 2021

Tobias Bjöörn Petra Ribba
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Lindesbergs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2021-05-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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LINDESBERGS KOMMUN  2021-11-11 

Revisorerna 

Tillväxtnämnden 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 
Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun genomfört en 
granskning av den interna kontrollen vid bidragsgivning till föreningar. Syftet med 
granskningen är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll 
gällande hantering av bidrag till föreningar. 
 
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej 
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar. 
 
Utifrån granskningens bedömningar rekommenderar vi tillväxtnämnden att: 
 

• Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning utifrån att 
bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att 
riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer gällande 
delegation. 

• Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av bidragsgivningens 
samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till dokumenten. 

• Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt förening 
och enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i nämndens 
internkontrollplan. 

• Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa att 
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har beviljats 
för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt. 

• Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs. 
 
Rapporten har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2021-11-11. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till tillväxtnämnden med önskan om 
skriftligt svar senast 28 februari med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 
nämnden planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 
885, 722 12 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 

 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 

KS 2021/221-5
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