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Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå Lindesbergs kommun att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under 2022 utreda en lämplig tätortsnära
placering, där byggnation av en ny återvinningscentral med tillhörande ytor för
reparation och försäljning av återbruksmaterial kan påbörjas under 2023.

Beskrivning av ärendet

Anläggningen som idag är lokaliserad till Södra Måle har sedan slutet av 80-talet
varit en plats där mycket av Lindesbergs kommuns avfall hamnat. Tidigare
deponerades hushållsavfall på platsen, vilket upphörde 2008 och sedan dess har
platsen fungerat som ett mellanlager av hushållsavfall. Platsen har gått från soptipp
till återvinningscentral.
En återvinningscentral är en del av det insamlingssystem som kommunen
tillhandahåller för att uppnå de mål och strategier som beskrivs i avfallsplanen. Att
bygga en ny återvinningscentral kommer inte bara leda till att avdelningen kan
inreda en arbetsplats för våra medarbetare, som uppnår en bra arbetsmiljö och
effektivitet, utan en ny återvinningscentral med ett tätortsnära läge ger oss möjlighet
att bli bättre på att möta den förväntan som dagens medborgare har på service. Det
ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. Förutom nöjdhet hos medborgare och
besökare, styr ett tätortsnära läge mot mål 11.6 enligt agenda 2030, att minska
städers miljöpåverkan genom att fler besökare får en kortare väg till
återvinningscentralen.
Södra Måles ÅVC ligger på fastigheten Yxe 7:5, som till ytan är stort, men den täcks
till stor del av två deponikroppar som ska sluttäckas. Den del som idag är
återvinningscentral är begränsad och går inte att utöka. En ny återvinningscentral
bör ha en yta av ca: 2 hektar och ryms inte på fastigheten. En ny återvinningscentral
bör även möjliggöra för omhändertagande av material till återbruk, lokaler för
reparation och försäljning som exempelvis kan bemannas av frivilligorganisationer
eller daglig verksamhet.
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Förord
I augusti 2021 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av förbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen att genomföra en utredning om framtida ÅVC i
Lindesbergs kommun.
Utredningen har genomförts i dialog med Michael Lindström vid
Samhällsbyggnad Bergslagen.
Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Henrik Säfvestad.
Kvalitetsgranskning har utförts av Sara Bäck.

Västerås 2021-11-18
Henrik Säfvestad
Uppdragsledare
Miljö & Avfallsbyrån
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Sammanfattning
Nuvarande ÅVC vid Södra Måle måste flyttas för att sluttäckning av deponin
ska kunna färdigställas.
I utredningen har följande alternativ studerats:
Alt

Huvudanläggning

Små-ÅVC

1a

Ny central plats

3 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå

1b

Ny central plats

1 små-ÅVC; Frövi

2a

Södra Måle

4 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå, Centralförrådet

2b

Södra Måle

1 små-ÅVC; Frövi

Alternativen har analyserats utifrån följande aspekter där de tre första är
mest betydande:
Miljö
Kundperspektiv
Resultat
Arbetsmiljö
Flexibilitet
Ekonomi
Utredningen visar det är flest betydande fördelar med att bygga en ny ÅVC i
ett centralt läge i Lindesberg och att fortsätta med nuvarande små-ÅVC:er i
Fellingsbro, Frövi och Storå (alternativ 1a). Då når kommunen längst med
avseende på miljö, kundperspektiv och resultat.
För de mindre betydande aspekterna, arbetsmiljö, flexibilitet och ekonomi,
så är det fördelaktigt med de alternativen med få anläggningar.
Miljö & Avfallsbyrån föreslår att:
•

Fortsätta arbetet med en ny ÅVC enligt utredningens Alternativ 1a, ny
ÅVC i centralt läge i Lindesberg samt tre små ÅVC:er, Fellingsbro,
Frövi och Storå, som komplement.

•

Platsen för nuvarande ÅVC på Södra Måle utvecklas för
materialhantering.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Lindesbergs kommun är i behov av en ny ÅVC då nuvarande ÅVC vid Södra
Måle kommer behöva flyttas för att sluttäckning av deponin ska kunna
färdigställas. Kommunen har även ett antal mindre ÅVC:er som behöver
åtgärdas.
Samhällsbyggnad Bergslagen vill utreda frågan för att Lindesbergs kommun
ska kunna fatta beslut om framtida ÅVC-struktur.
Utredningen ska konkretisera konsekvenser av olika vägval vad gäller
investering i framtida ÅVC i Lindesbergs kommun.

1.2 Förutsättningar och avgränsningar
Genomförande av konsekvensutredning med avseende på ÅVC-struktur i sin
helhet för Lindesbergs kommun omfattande bland annat lokalisering, antal
och typ av anläggningar för insamling av grovavfall, farligt avfall och
återbruksmaterial. Utredningen omfattar även komplementlösningar så som
mobila insamlingslösningar och hämtning vid fastighet.
Under 2018 tog Miljö & Avfallsbyrån fram tre konceptförslag för ny ÅVC i
Lindesberg. Denna konsekvensutredning utgår från resultatet av den tidigare
utredningen.

2 Nuläge
2.1 Nuvarande ÅVC-struktur
ÅVC:n vid Södra Måle utgör kommunens huvudanläggning. I kommunen
finns även fyra minder ÅVC:er:
•

Centralförrådet Lindesberg

•

Storå

•

Fellingsbro

•

Frövi

Vid anläggningen vid Södra Måle registreras ca 400 besökare per vecka
hittills under 2021. Det skulle innebära ca 20 000 besök för hela året. Det
förs ingen besöksstatistik för de mindre anläggningarna men det är enligt
Samhällsbyggnad Bergslagen ett högt besökstryck.
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ÅVC Södra Måle med den gamla deponin i bakgrunden

ÅVC Södra Måle har öppet fyra dagar per vecka samt lördagar udda veckor.
Övriga anläggningar har öppet en eftermiddag per vecka. ÅVC
Centralförrådet har även öppet på lördagar under perioden maj till
september.
Mottagna mängder av grovavfall för 2020 uppgår till ca 4 200 ton.
Samhällsbyggnad Bergslagen har idag ett samarbete med kommunens
dagliga verksamhet som tar hand om återbruksmaterial.

2.2 Kundenkät
Kundenkäter genomförs vartannat år och senast var 2021. I kundenkäten för
Lindesbergs kommun framkommer bland annat att kunderna tycker att det
är långt till ÅVC Södra Måle, öppettider bör utökas, trängsel och
trafiksituation på anläggningarna är problematisk och att fler fraktioner ska
gå att lämna på de små ÅVC:erna.

3 Omvärldsanalys
3.1 Vad är en framtidssäker ÅVC?
Utvecklingen inom avfallshanteringen går ständigt framåt och möjligheten
till avyttring av fler utsorterade fraktioner ökar. Människors benägenhet att
källsortera ökar liksom kunskapen om människors hälsa och miljö. Trenden
pekar på att insamlingen av avfall bör vara förberedd för fler fraktioner än
idag och för ökade krav på arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet. I och med
en ständigt ökande miljömedvetenhet kombinerad med ökade möjligheter
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till avyttring av olika typer av källsorterat material (både till
materialåtervinning och återbruk), ökar även förväntningarna på vilka
fraktioner som ska kunna erbjudas på en ÅVC. Det ställer krav på utrymme
och utformning av ÅVC:erna för att de ska kunna ta emot fler fraktioner och
för att kommunen ska kunna jobba proaktivt med att öka andelen av avfall
som materialåtervinns eller återbrukas. Små ÅVC:er ger inte det utrymme
som krävs för att kunna erbjuda framtidens grovavfallshantering på ett
effektivt sätt.
Att kraven på arbetsmiljö och säkerhet skärps innebär t.ex. att ÅVC:er
planeras så att kunder och arbetsfordon separeras för att minska riskerna för
olyckor och minska stressen för personal.
En generell trend i samhället är individualiseringen, d.v.s. människors
önskan att bli behandlade som individer och få sina behov individuellt
tillgodosedda. Hushållen ställer allt högre krav på valfrihet, tillgänglighet och
kvalitet och förväntar sig att produkter och tjänster ska vara anpassade
utifrån de egna önskemålen. När det kommer till ÅVC-verksamheten kan
detta innebära t.ex. ökade krav på generösa öppettider, fler tjänster (t.ex. att
kunna lämna produkter till återbruk, komplementtjänster så som hämtning
vid fastighet) och enkelhet. En framtidssäker ÅVC bör även ses som ett
viktigt gränssnitt mot invånarna och därför nyttjas i kommunikationen på ett
mer genomtänkt och bredare perspektiv än tidigare. Den mer utvecklade
kommunikationen kan utgöras av kundtjänstfrågor, andra teknikområden
och ett bredare hållbarhetsperspektiv.

3.2 Strategisk utveckling av ÅVC
Enligt Avfall Sverige och Miljö & Avfallsbyråns erfarenheter från arbete med
utveckling av ÅVC:er i ett flertal kommuner är fokus fortsättningsvis stora
anläggningar med containrar vid ramp. Möjligheten att lämna material till
återanvändning är också i fokus även om inte så många kommuner tar steget
fullt ut med en kretsloppspark. Det finns i dagsläget ca 25 kretsloppsparker i
landet enligt Avfall Sverige.
Hur gör andra kommuner som inte bygger stora ÅVC:er?
En del kommuner och organisationer etablerar flera men små anläggningar,
däribland finns Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som har satsat på
mindre anläggningar och ofta kombinerat med Grönt-kort, se nedan.
Andra kommuner satsar på modulbyggda anläggningar där utrymmet under
rampen kan nyttjas. Bland annat har Sigtuna och Sydnärkes
Kommunalförbund satsat på denna lösning.
I trånga områden i till exempel stadskärnor eller täta bostadsområden har en
del kommuner börjar etablera kvartersnära ÅVC:er som kan inrymmas i till
exempel butikslokaler.
Något som kanske kan bli en trend är ÅVC:er med Grönt-kort, d.v.s.
anläggningar där avfallslämnaren ges tillträde till anläggningen när den inte
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är bemannad via en läsare som till exempel läser av körkortet och därefter
ger avfallslämnare tillträde.
Grönt kort används av bland annat Sydnärkes kommunalförbund, Kretslopp
Sydost och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Grön-kort-anläggningar
ökar tillgänglighet markant för avfallslämnare som väljer att registrera sig för
Grönt-kort. Oftast räcker det med en kort utbildning för att få tillgång till
systemet. Anläggningen och fyllnadsgraden i containrar bör övervakas via
kameror, vilket ger en ökad säkerhet för besökare och att tömning av
containrar sker i rätt tid. Resultat från AÖS visar att systemet fungerar bra.
Avfallslämnare som ges förtroende att besöka anläggningen utanför
ordinarie bemannad öppettid sköter sig i regel mycket bra.
Bomlösningar och andra typer av inpasseringskontroller är också något som
har blivit allt vanligare. Dels för att få en bättre kontroll över besöksstatistik
men även för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för avfallslämnare
inne på ÅVC då besökstrycket inne på anläggningen kan regleras via
bomsystem och inpasseringskontrollen. Dessutom ger det möjlighet till
kontroll av vilka som ska kunna nyttja ÅVC:n.
En del kommuner och organisationer tittar på hur andra branscher gör och
vad som kan överföras till insamlingen av grovavfall. Det gäller att fråga sig
t.ex. Vad syftet är med anläggningen? Vad är det övergripande målet? Kan
andra tjänster utvecklas istället? Vad är bäst ekonomiskt och vad är bäst ur
ett miljöperspektiv?

3.3 Avfall Sveriges rekommendationer
Inför etablering av ny ÅVC rekommenderar branschorganisationen Avfall
Sverige att en behovsanalys genomförs för att klargöra behovet. I
behovsutredningen bör kommunen fråga sig vad det är för typ av anläggning
som behövs eller är önskvärd, vad ska den fylla för funktion, vad syftet är
med anläggningen och vad den får kosta.
När kommunen sedan vet vad det är för anläggning som eftersträvas så ska
den lokaliseras på en plats som uppfyller syftet med anläggningen.
Därefter fortgår processen med utformning, projektering, detaljplan,
miljöprövning, bygglov, upphandlingar, anläggande och till sist driftsättning.
Avfall Sverige rekommenderar att en tids- och aktivitetsplan tas fram tidigt i
processen då många av processerna är tidskrävande så att rätt steg tas i rätt
tid.
Inte minst är det mycket viktigt med politisk förankring genom hela
projektet och även dialog med kommuninvånarna som så småningom ska
nyttja anläggningen.

3.4 Aktuella miljöfrågor
Dagvattenhantering på ÅVC är en högaktuell fråga. Många miljömyndigheter
kräver att verksamheter har kontroll över sina utsläpp till vatten. Detta
innebär i princip att dagvatten från ÅVC behöver samlas upp kontrollerat och
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möjlighet till provtagning och eventuell rening ska finnas. Även släckvatten
från en eventuell brand behöver kunna tas omhand så att inte föroreningar
sprids till recipienten.

3.5 Krav på ÅVC
Det finns ett flertal krav på avfallshantering med koppling till ÅVC. Nedan
redogörs för några huvudområden.
Arbetsmiljö och säkerhet
En grundförutsättning för att kunna bedriva verksamheten vid ÅVC:er är att
de ger förutsättningar för en bra arbetsmiljö. De behöver vara utformande
och utrustade så att de är säkra och trygga för personal och besökare och
olycksrisken minimeras.
De aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till är blandade trafikslag,
fallolyckor, fallande föremål samt damm och kemikalier.
Arbetsmiljöverket har nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS
2020:1) som trädde ikraft under 2021. I Tabell 1 lyfts några regler som har
förtydligats eller som är nytillkomna.
Tabell 1

Regler i AFS 2020:1 med koppling till ÅVC.

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
§ 52

Separerade fordonsslag, arbetsfordon / avfallslämnare.
Detta är ett högaktuellt område då arbetstagare och
avfallslämnare rör sig till fots.

§ 57-84

Krav på personalutrymmen - toalett, omklädningsrum,
matrum, vilrum.

§ 71

Dusch på arbetsplats - Ska finnas på
återvinningsanläggningar.

§ 85

Markens utformning för att minimera olycksrisk.

§ 153

Arbetsplatsen ska vara utformad så att föremål inte kan falla
ned och skada arbetstagare.

Avfallshierarkin
Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, innebär att avfall
först och främst ska förebyggas. Om avfall uppstår så ska det behandlas på
det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet.
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Deponering
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Avfallshierarkin grundar sig i ett EU-direktiv och är implementerad i svensk
lagstiftning och framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken. Den anger
därmed prioriteringsordningen för drift och upplägg av ÅVC.
Avfall med kommunalt ansvar
Det finns inget krav i lagstiftningen om att kommunen måste ha en ÅVC eller
hur insamlingen av grovavfall och farligt avfall ska gå till. Däremot är
kommunen enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att transportera bort det
avfall som kommunen ansvarar för från den fastighet där avfallet finns ifall
fastighetsägaren så begär eller om det krävs för att tillgodose såväl skyddet
för människors hälsa och miljön som enskilda intressen. Enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken omfattar den kommunala renhållningsskyldigheten bland annat
att följande avfallsslag med koppling till ÅVC behandlas:
•

kommunalt avfall, d.v.s. avfall från hushåll och sådant avfall från
andra källor som liknar avfall från hushåll.

•

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Till följd av den ändrade lagstiftningen avseende bygg- och rivningsavfall (se
även nedan) ska kommunen kunna ta emot bygg- och rivningsavfall från
hushållen.
Återbruk och återvinning
Grunden för arbetet med återbruk och återvinning är att jobba så högt upp i
avfallstrappan/ avfallshierarkin (se ovan) som möjligt. Att sorteringen
fungerar väl på ÅVC i tillräckligt många fraktioner och att fraktionerna är
rena är en viktig miljöaspekt. Att kunna materialåtervinna det avfall som inte
kan återbrukas är även det en viktig miljöaspekt.
Som nämnts ovan är kommunerna sedan 2020 skyldig att ta emot och
behandla bygg- och rivningsavfall som inte kommer från yrkesmässig
verksamhet. Det kommunala ansvaret har utökats med denna avfallsström,
vilket innebär att kommunen behöver säkerställa att avfallet kan tas omhand
på rätt sätt. Bygg- och rivningsavfall ska kunna sorteras i minst 6 fraktioner;
trä, mineralbaserat avfall, metall, glas, plast och gips.
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Lagkrav i Miljöbalken och Avfallsförordningen med betydelse för ÅVC.

Miljöbalken
2 kap. 5 §

Förebygga avfall – Alla som bedriver en verksamhet ska
utnyttja möjligheten att minska mängden avfall.

15 kap. 10 §

Avfallshierarkin – Först och främst återbruk, därefter
materialåtervinning, energiåtervinning.

15 kap. 20 §

Kommunalt ansvar – Bygg- och rivningsavfall som inte kommer
från yrkesmässig verksamhet.

Avfallsförordningen SFS 2020:614
3 kap. 10 §

Sortering bygg- och rivningsavfall – minst 6 fraktioner.

4 Förutsättningar för en ÅVC-verksamhet
Det finns ett flertal förutsättningar för en ÅVC-verksamhet som behöver
beaktas. Det handlar om förväntningar från kunder och en del handlar om
verksamhetens och kommunens strategiska och miljömässiga målsättning så
som syfte med anläggningen och lokalisering.

4.1 Lokalisering
Områdets och platsens karaktär är viktig för placering av en ny ÅVC. Den bör
placeras i ett område med närhet till platser som kommuninvånarna ofta
besöker eller vistas i, prioriterat är i närheten av kommunens centralort.
Området bör vara anpassat till verksamheten. Ett sådant område kan vara ett
industriområde, handelsområde eller liknande. En återvinningscentral bör
inte vara placerad på en avlägsen plats, till exempel i en avlägsen skogsmiljö.
En modern återvinningscentral är en pedagogisk och ren verksamhet som
lätt integreras med andra verksamheter som kommuninvånarna använder i
vardagen, exempelvis större matvarubutiker eller detaljhandel. Detta är
speciellt viktigt om återvinningscentralen har återbruksinriktning med
försäljning då önskemålet är att locka kunder att handla, inte bara lämna
avfall. En återvinningscentral i anslutning till en avfallsanläggning med mer
omfattande verksamhet så som mellanlagring, förbehandling och behandling
är inte optimalt i detta avseende.
En återvinningscentral bör placeras på ett behörigt avstånd från bostäder och
verksamheter som kan störas då den kan ge upphov till störning i form av
främst buller och trafik. Även förekomst av skyddade områden och
vattendrag är viktigt att beakta vid lokalisering av återvinningscentralen.
Det är viktigt att kringliggande vägnät tillgodoser behovet för
personbilstrafik och tunga transporter. Vägnätet i anslutning till
anläggningen bör även vara utformat för att kunna hantera köbildning under
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högsäsong. En fördel är även om det finns cykelbana och möjlighet till
kollektivtrafik.
Sammanfattningsvis behöver följande beaktas vid val av lokalisering av ny
återvinningscentral i Lindesbergs kommun:
•

Placering relativt centralt i tätorten Lindesberg för att ge invånare
enkel tillgång till återvinningscentralen

•

I närheten av övriga handelsområden snarare än i utkanten av staden

•

Ingen störningskänslig bebyggelse i direkt anslutning

•

Tillgängligt med bil, men även gärna med cykel och kollektivtrafik

•

Inte med infart direkt från en större väg (risk för köbildning)

4.2 Kundperspektiv
Som tidigare nämnts genomförs kundenkäter om avfallshanteringen
regelbundet av Samhällsbyggnad Bergslagen. Undersökningarna brukar
omfatta frågor om avfallshanteringen och kommunens ÅVC. Den senaste
kundundersökningen genomfördes under 2021 och ger en bild av hur väl
kommuninvånarna tycker att ÅVC:erna i Lindesbergs kommun fungerar.
För ÅVC Södra Måle framkommer att öppettider och anläggningens
placering /närhet är det som ger mest negativa svar följt av bilvänligheten på
anläggningen.
För de mindre ÅVC:erna framkommer följande av kundenkäten där
kommuninvånarna vill se en förbättring:
•

Öppettider: Samtliga ÅVC:er

•

Bilvänlighet: Fellingsbro, Centralförrådet, Storå

•

Antal fraktioner: Fellingsbro, Frövi

5 Möjliga insamlingslösningar
ÅVC-strukturen i Lindesbergs kommun skulle kunna bestå av ett flertal olika
komponenter vilka presenteras i detta avsnitt.

5.1 Stor ÅVC
En huvudanläggning skulle innebära en anläggning med full sortering och
väl utbyggd återbruksverksamhet som uppfyller avfallsplanens mål fullt ut.
Anläggningen ska dessutom vara flexibel och framtidssäker vad gäller
möjlighet att ta emot mer kunder, fler fraktioner och utöka området.
Denna huvudanläggning illustreras med ett koncept som togs fram i tidigare
utredning.
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Koncept för ny ÅVC

Anläggningen kräver en yta om ca 2,4 ha. Enligt konceptet kan utbyggnad av
anläggningen ske i tre etapper;
•

Etapp1 - ÅVC-delen

•

Etapp2 - Mottagning av återbruksmaterial

•

Etapp 3 - Verkstad och försäljning.

5.2 Små ÅVC:er
Små anläggningar som komplement till en huvudanläggning vilka har
begränsad sorteringsmöjlighet men som uppfyller grundkrav vad gäller
arbetsmiljö.

5.3 Mobil ÅVC
En mobil ÅVC kan se ut på många olika sätt. Det kan vara allt från att ett
flertal containrar ställs upp en helg, se Figur 3, till att en specialanpassad bil
för insamling av mindre grovavfall, se Figur 4, ställs upp en eftermiddag på
några platser i kommunen

Figur 3

Exempel på större mobil ÅVC från Håbo kommun. (Källa: www.habo.se)
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Exempel på mindre mobil ÅVC från Sörab. (källa: www.sorab.se)

Hur en mobil ÅVC skulle se ut i Lindesbergs kommun beror på behovet hos
avfallslämnare och vad det finns för ytor tillgängliga i samhällena för
uppställning av en mobil ÅVC. Om den mobila ÅVC:n ska kunna ersätta de
små ÅVC:erna så bör den kunna ta emot mindre mängder av trä, brännbart,
metall, kyl och frys, vitvaror, elavfall, tryckimpregnerat trä samt farligt avfall.
En mobil ÅVC skulle kunna bestå av två fordon varav ett med mindre
containrar och ett med kärl/fackindelat skåp samt skåp för farligt avfall.

5.4 Fastighetsnära hämtning
Tjänster för fastighetsnära hämtning av grovavfall och farligt avfall skulle
kunna utvecklas. Hämtning av grovavfall kan till exempel ske ett antal gånger
per år och enligt förbestämt schema.
Tjänsten skulle också kunna göras behovsanpassad och administrationen lätt
och smidig för avfallslämnaren. Så har bland annat Göteborg löst
fastighetsnära hämtning.
Fastighetsnära hämtning har dock vissa begränsningar vad gäller möjliga
fraktioner då avfallet ska kunna vara hanterbart vid hämtning. Det ställer
krav på avfallslämnaren att emballera, mäta och väga avfallet. Det ska också
vara möjligt att eftersortera insamlade mängder om insamling sker i blandad
fraktion. Mindre mängder kan hanteras med enklare manuell/maskinell
eftersortering. Om en sådan tjänst ska kunna avlasta de små ÅVC:erna
behöver dock den fastighetsnära tjänsten kunna hantera relativt stora
mängder. Då ställs krav på bättre maskinell eftersortering alternativt att
sortering kan ske vid hämtning genom att fordonet eller fordonen har
tillräckligt många fack för de olika avfallsfraktionerna. Fraktionerna med
störst mängder är trä och brännbart, följt av metallskrot, men de viktigaste
fraktionerna utgörs av farligt avfall och elavfall. Detta betyder att en
fastighetsnära insamling även bör inbegripa farligt avfall och elavfall.
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6 Alternativ
Utifrån kap 5 om möjliga insamlingslösningar har följande alternativ tagits
fram i samråd med Samhällsbyggnad Bergslagen.

6.1 Utveckla ÅVC vid Södra Måle
Som konstaterats ovan så kommer sluttäckning av deponin vid Södra Måle
komma att kräva utrymme av befintlig ÅVC vilket kräver att förändring görs.
ÅVC:n kommer inte kunna vara kvar på platsen med nuvarande omfattning.
Utrymmet på befintlig fastighet Yxe 7:5 är begränsad. Ytor vid
trädgårdsupplaget skulle kunna nyttjas men inte optimalt. Platsen är avlång
och inte optimal för ÅVC. Området passeras av tung trafik och sopbilar till
omlastning. Föreslaget koncept för framtida ÅVC kräver ett utrymme om ca
2,4 ha vilket är svårt att rymma inom området. Tillgänglig yta inom området
är ca 1,3 ha, se Figur 5.

Figur 5

Tillgänglig yta för ÅVC, tung trafik och våg markerat med röd linje. Gul linje
är fastighetsgräns.

Den enda möjligheten att utveckla Södra Måle utifrån framtaget koncept är
att utöka området åt norr.
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Ny plats vid infart /bom Södra Måle

Ett förslag till lokalisering som har presenterats av Samhällsbyggnad
Bergslagen är vid infarten till Södra Måle, och då i anslutning till
infartsbommen. Se Figur 6.

Figur 6

Röd ring visar möjlig lokalisering. Högstaboda 2:53.

Föreslagen plats ligger på fastigheten Högstabod 2:53. Kommunen äger
fastigheten men den är inte planlagd.
6.1.2

Annan verksamhet på Södra Måle

Södra Måle bedöms vara en strategisk bra lokalisering för omlastning av
hushållens mat -och restavfall från Nora och Lindesbergs kommuner. Själva
omlastningen ligger mellan deponikropparna etapp 1 och etapp 2.
Mellanlagring av material från ÅVC och verksamheter sker idag på
anläggningen och kan utvecklas.
Förbehandling av material från ÅVC så som krossning och eftersortering sker
idag och skulle kunna utvecklas.
Sammantaget utgör de andra verksamheterna vid anläggningen vid Södra
Måle en resurs för framtida avfallshantering inom kommunen och
Samhällsbyggnad Bergslagen i stort.
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6.2 ÅVC på ny central plats i Lindesberg
En mer centralt placerad anläggning i anslutning till Lindesbergs tätort, som
utgör huvudanläggning för Lindesberg, skulle kunna ersätta ÅVC
Centralförrådet och ÅVC Södra Måle.

6.3 Små-ÅVCer
Ska småanläggningarna finnas kvar? Ett grundkrav är att de uppfyller
arbetsmiljökraven. Med tanke på de synpunkter som inkommit via
kundenkäter så behöver det förtydligas att de små ÅVC:erna inte kan ta emot
samtliga fraktioner. En ombyggnation av de små anläggningarna till fullt
utrustade ÅVC:er med full sortering skulle innebära stora investeringar och
en ökad driftkostnad och bedöms inte som rimligt att genomföra.
Istället bör befintliga ÅVC:er utvecklas för att underlätta avfallslämnande
och för att effektivisera transporter av voluminöst avfall. Det kan till exempel
innebära att vissa fraktioner utrustas med komprimatorer för att minska
transporterna. Ett sätt att öka tillgängligheten är att införa ”Grönt-kort”.

6.4 Studerade alternativ
För samtliga studerade alternativ utgörs huvudanläggningen av det
konceptförslag som presenteras i Figur 2.
Huvudfrågan är; Ska ny ÅVC inrättas vid Södra Måle eller på ny central plats
i Lindesberg? Och ska den då kompletteras med små-ÅVC:er.

Figur 7

Studerade alternativ. Kombination av huvudanläggning och små ÅVC:er.

Alt

Huvudanläggning

Små-ÅVC

1a

Ny central plats

3 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå

1b

Ny central plats

1 små-ÅVC; Frövi

2a

Södra Måle

4 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå Centralförrådet

2b

Södra Måle

1 små-ÅVC; Frövi

7 För och nackdelar
För att kunna bedöma för- och nackdelar med de olika alternativen behöver
man definiera vilka aspekter som ska bedömas och hur de ska prioriteras.
Det kan då vara viktigt att fråga sig varför man bygger en ny ÅVC och för
vem. De viktigaste aspekterna som utkristalliseras från denna frågeställning
är:
17 (24)

ÅVC Lindesberg

2021-11-18

Miljö – Huvudsyfte med ÅVC är att samla in grovavfall, farligt avfall och
elavfall samt återbruksmaterial så att material kan återvinnas i så stor
utsträckning som möjligt, giftiga ämnen samlas in och hanteras säkert så att
samhället avgiftas och att återbruksmaterial kan användas på nytt utan att
skapa avfall.
Kundperspektiv – Det är ju kundernas grovavfall, farligt avfall elavfall och
återbruksmaterial som ska samlas in. Det är kunderna som ska använda
anläggningen och därför behöver deras perspektiv tas hänsyn till i
utformningen och driften av ÅVC:n. Det ska vara lätt för kunden att göra rätt.
Resultat – ÅVC-verksamheten vill också nå ett bra resultat, d.v.s. material
med hög kvalitet, fånga farligt avfall och elavfall samt ha en bra hantering av
återbruksmaterial.
Övriga aspekter är:
•

Arbetsmiljö

•

Flexibilitet

•

Ekonomi

Dessa aspekter är också viktiga med de är inte anledningen till varför en ny
ÅVC byggs.

7.1 Miljö
Huvudsyftet med en ÅVC är att samla in grovavfall, farligt avfall och elavfall
samt återbruksmaterial så att material kan återvinnas i så stor utsträckning
som möjligt, giftiga ämnen samlas in och hanteras säkert så att samhället
avgiftas och att återbruksmaterial kan användas på nytt utan att skapa avfall.
Det kan vara fördelaktigt ur ett miljöperspektiv att komma nära
avfallslämnare. Det blir lättare för kunder att göra rätt, till exempel att farligt
avfall inte hamnar i restavfallet eller spolas ner i avloppet.
Miljöbelastning från transporter
Vad gäller miljö och klimat har miljöbelastningen från transporter beräknats.
I beräkningen har placering av ÅVC i Södra Måle respektive ny central
placering i Lindesberg jämförts. I miljöberäkningen har antalet privata
transporter av avfallslämnare samt transporter av avfall till återvinning och
behandling beräknats. Antal besök baseras på det prognostiserade
besöksantalet för 2021 vilket är 20 000 besök.
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Figur 8

Utsläpp (kg/CO2 per år) från privata transporter, transporter av avfall från
anläggningarna samt totala utsläpp för ÅVC Lindesberg respektive ÅVC
Södra Måle.

Beräkningarna visar att utsläpp av CO2 från privata transporter är lägst för
en centralt placerad ÅVC i Lindesberg. För transporter av avfall från ÅVC ger
en lokalisering vid Södra Måle de lägsta utsläppen. Detta då allt avfall i
dagsläget transporteras söderut för vidare behandling och återvinning.
Beräkningarna visar att en centralt placerad ÅVC i Lindesberg ger de totalt
sätt lägsta utsläppen av CO2.
Sammantaget - miljö
Vad gäller miljöaspekten kan det vara fördelaktigt att vara nära kunderna.
När det gäller miljöpåverkan från transporter så innebär en lokalisering i
Lindesberg mindre utsläpp av CO2 jämfört med en etablering i Södra Måle.
För aspekten miljö bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i Lindesberg
och tre små-ÅVC:er som komplement vara mest fördelaktigt.

7.2

Kundperspektiv - tillgänglighet, öppettider och
servicenivå

Att ha tillgång till en ÅVC lokalt är positivt då det är relativt långt till
anläggningen vid Södra Måle från kransorterna som idag har en små-ÅVC.
Ur tillgänglighetssynpunkt kan det vara fördelaktigt med fler anläggningar.
Tillgänglighet är viktigt och kan innebära närhet till en ÅVC men också att
anläggningen har, för avfallslämnare, bra anpassade öppettider. Utökade
öppettider på bemannade ÅVC:er innebär ökade kostnader. Förändrade
öppettider med oförändrad bemanning kan efter undersökning av
kommuninvånarnas behov och önskemål ge ökad kundnöjdhet. Att införa
”Grönt kort” ökar tillgängligheten till anläggningarna. En ny centralt
placerad ÅVC i Lindesberg ger boende i Lindesberg ökad tillgänglighet och
kanske möjlighet att cykla eller åka kollektivtrafik till ÅVC.
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För aspekten kundperspektiv bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i
Lindesberg och tre små-ÅVC:er som komplement vara mest fördelaktigt.

7.3 Resultat
Med ÅVC-verksamhetens resultat avses att insamlat material håller hög
kvalitet, farligt avfall och elavfall sorteras ut och återbruksmaterial
omhändertas.
Att nå ett bra resultat är till stor del baserat på hur ÅVC:n är utformad, hur
kunder informeras och kanske viktigast, hur personalen jobbar på
anläggningen med kundbemötande, sorteringsanvisningar samt städning och
skötsel.
Många anläggningar, d.v.s. att komma nära kunderna, kan ge bättre resultat
än med färre ÅVC:er. Det blir då lättare för invånare att lämna avfall. Det
bidrar också till en mindre risk att fel avfall hamnar i restavfallet, spolas ner i
avloppet eller hamnar i naturen. Alternativ med en huvudanläggning och
flera småanläggningar kan ge bäst resultat.
För aspekten resultat bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i
Lindesberg och tre små-ÅVC:er som komplement samt alternativ 2a, ÅVC
på Södra Måle och fyra små-ÅVC:er vara mest fördelaktigt.

7.4 Arbetsmiljö
Det är lättare att genomföra förändringar på grund av framtida krav på
arbetsmiljö och mindre risk för ensamarbete för alternativ med få
anläggningar, d.v.s. alternativ 1b och 2b. Det är också större risk att det blir
manuellt arbete med många små anläggningar.
Många små anläggningar gör det svårare att anpassa till säkra flöden/
separera arbetsfordon och avfallslämnare.
Ur arbetsmiljösynpunkt och säkerhet för avfallslämnare bedöms de
alternativ med få anläggningar bäst kunna upprätthålla en god arbetsmiljö
och en hög säkerhet för avfallslämnare.
För aspekten arbetsmiljö bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.5 Flexibilitet för framtida förändringar
Möjlighet att bygga om, förändra och utöka verksamheten är grundpelare för
en god flexibilitet. Detta kräver utrymme och möjlighet för expansion.
Att etablera en ny ÅVC är kostsamt och investeringarna är långsiktiga, vilket
betyder att man måste ta hänsyn till förändrings- och utbyggnadsmöjligheter
i planeringsskedet.
Det är lättare att införa /möta förändringar på få anläggningar än på många.
Vad gäller flexibilitet för framtida förändringar så har de alternativ med få
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anläggningar störst flexibilitet och bäst möjligheter att möta framtida
förändringar.
För aspekten flexibilitet bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.6 Ekonomi
7.6.1

Investeringskostnader för ny ÅVC

Baserat på konceptet som presenteras i avsnitt 5 ovan har en översiktlig
kostnadsberäkning genomförts för en ny ÅVC. Kostnaderna omfattar ÅVC
med mottagning av återbruksmaterial. Till kalkylen tillkommer kostnad för
mark samt anslutningskostnad för VA, el och fiber. Kostnader för verkstad
och försäljningslokal omfattas inte. Kostnader för utveckling av de små
ÅVC:erna har inte omfattats av utredningen.
Tabell 3.

Kostnadsuppskattning för ny återvinningscentral med bemannad
mottagning av återbruksmaterial.

Beskrivning

Ny ÅVC
(mkr)

Markarbeten

7,4

Hårdgörande av yta

13,4

Ramp och mottagningsfickor

2,6

Grindar, stängsel, skyltar mm

1,3

El, VA och dagvatten

3,1

Byggnader mm

3,6

Byggledning och projektering

1,3

Övrigt

4,7

Totalsumma

37,4

Markarbeten
Kostnaden för förberedande arbeten, trädfällning, jordschakt och fyllning av
markytor inklusive fyllning av ramp uppgår till ca 7,4 mkr.
Hårdgörande av yta m.m.
Kostnaden för hårdgörande av yta vilket avser marköverbyggnad, d.v.s.
asfalt, bär- och förstärkningslager m.m. uppgår till 13,4 mkr
Ramp och mottagningsfickor
Kostnaden för betongelement för ramp samt mottagningsfickor uppgår till
2,6 mkr.
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Grindar, stängsel och skyltar m.m.
Kostnad för grindar, stängsel och skyltar samt vägmarkeringar och grönytor
uppgår till 1,3 mkr.
El, vatten och avlopp
Kostnaden för el, vatten och avlopp inom anläggningen har beräknats till 2,0
mkr. De kostnadsposter som avses är dagvattensystem inkl. brunnar och
reningsanläggning, vatten och spillvatten samt el och belysningsmaster m.m.
Byggnader mm
Kostnaden för personalbyggnad, mottagningshall samt förråd för farligt
avfall, elavfall m.m. uppgår till 3,6 mkr. Total byggnadsyta uppgår till 940
m2.
Projektering och byggledning
Kostnader för projektering och byggledning uppgår till 1,3 mkr och baseras
på en procentandel av kostnaden för byggnadsarbeten.
Övrigt och oförutsett
Kostnader för övrigt och oförutsett uppgår till 4,7 mkr och baseras på 15 % av
byggkostnaden.
7.6.2

Driftkostnader och kostnader för små-ÅVC:er

Möjlighet att underhålla, bygga om, förändra och utöka verksamheten på
grund av nya krav och förväntningar beror på hur många anläggningar som
åtgärder ska vidtas på. Det innebär lägre kostnader att vidta åtgärder på ett
mindre antal ÅVC:er jämfört med att ha många ÅVC:er.
Detsamma gäller även driftkostnader då färre anläggningar kan innebära
mindre personalbehov jämfört med många anläggningar. Det gäller även
möjligheten att få mer rationella transporter av material från anläggningarna
vilket kan resultera i lägre kostnader för transport.
7.6.3

Sammantaget - ekonomi

Vad gäller ekonomi så bedöms de alternativ med få anläggningar innebära
lägst kostnad vad gäller investering och drift.
För aspekten ekonomi bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.7 Sammanställning för- och nackdelar
I tabellen nedan görs en sammanställning av de bedömningar av för- och
nackdelar enligt avsnitt 7.1-7.6.
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Sammanställning av för- och nackdelar med de studerade alternativen. I
tabellen markeras det eller de fördelaktiga alternativet/en för varje aspekt
med ett plustecken (+). De viktigaste aspekterna i fet stil.

Aspekt

Alt. 1a
Lindesberg
3 små-ÅVC

Miljö

+

Kundperspektiv

+

Resultat

+

Alt. 1b
Lindesberg
ÅVC Frövi

Alt. 2a
Södra Måle
4 små-ÅVC

Alt. 2b
Södra Måle
ÅVC Frövi

+

Arbetsmiljö

+

+

Flexibilitet

+

+

Ekonomi

+

+

Tabellen visar att utifrån de viktigaste aspekterna miljö, kundperspektiv och
resultat är alternativ 1a, ÅVC på central plats i Lindesberg och tre småÅVC:er som komplement, det mest fördelaktigt.
För de övriga aspekterna visar analysen att det är mest fördelaktigt med så få
anläggningar som möjligt.
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8 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen visar det är flest betydande fördelar med att bygga en ny ÅVC i
ett centralt läge i Lindesberg och att fortsätta med nuvarande små-ÅVC:er i
Fellingsbro, Frövi och Storå. Då når kommunen längst med avseende på
miljö, kundperspektiv och resultat.
För de mindre betydande aspekterna, arbetsmiljö, flexibilitet och ekonomi,
så är det fördelaktigt med de alternativ med få anläggningar.
Miljö & Avfallsbyrån föreslår att:
•

Fortsätta arbetet med en ny ÅVC enligt utredningens Alternativ 1a,
Ny ÅVC i centralt läge i Lindesberg samt tre små-ÅVC:er, Fellingsbro,
Frövi och Storå, som komplement.

•

Platsen för nuvarande ÅVC på Södra Måle utvecklas för
materialhantering.
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www.milav.se

Nuläge
• ÅVC Södra Måle
-

ÅVC Centralförrådet
ÅVC Storå
ÅVC Frövi
ÅVC Fellingsbro

• Södra Måle ca 400
besökare/vecka
• Ca 4 200 ton/år

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad

2

Vad säger
kunderna?
• Långt till Södra Måle
• Öppettider bör utökas
• Trängsel och trafiksituation på
anläggningarna
• Kunna lämna fler
fraktioner
på små-ÅVC:erna

www.milav.se
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Framtidssäker ÅVC?
• Beredskap för fler fraktioner
• Hantera ökade krav på arbetsmiljö – separerade
fordonsslag, säker arbetsmiljö
• Mer generösa öppettider
• Bättre tillgänglighet
• Mer utvecklad återbruksverksamhet
• Mer utvecklad kommunikation
• Enklare för kunder att göra rätt
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Hur gör andra?
• Fortsatt fokus på stora
anläggningar
• Modul-ÅVC
• Även små ÅVC:er
• Kvartersnära ÅVC:er
• Fokus på återbruksmaterial
• Ökad tillgänglighet –
obemannad ÅVC
• Bom och inpasseringskontroll
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Framtidssäker
ÅVC – Hur?
Behovsanalys
• Typ av anläggning
• Vad ska den fylla för funktion
• Syftet med anläggningen
• Vad får den kosta?
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Alternativ
Huvudfrågan är
• Ny ÅVC vid Södra Måle
eller
• Ny ÅVC nära Lindesberg
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Södra Måle
• Begränsad yta 1,4 ha
- Koncept ca 1,9 ha

• Sluttäckning
• Omlastning
• Våg
• Transporter
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Södra Måle
• Högstaboda 2:53
• Fastighet vid infart
• Kommunen ägare
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För- och nackdelar
• Varför bygga ny ÅVC?
• Vad gör vi för att bygga en bra ÅVC?
• För vem bygger vi?
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För- och nackdelar
Viktigaste faktorerna
• Miljö – klimat
• Kunderperspektiv – tillgänglighet, lokalisering, service
• Resultat – kvalitet, farligt avfall, elavfall, återbruk
Därefter
- Arbetsmiljö
- Flexibilitet
- Ekonomi
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Kg CO2/år
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För- och nackdelar
Ny ÅVC Lindesberg

Ny ÅVC Södra Måle

Miljö

Fördel

Nackdel

Kundperspektiv

Fördel

Nackdel

Resultat

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Arbetsmiljö

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Flexibilitet

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Ekonomi

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar
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Henrik Säfvestad
076-767 16 01
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