KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA
Direktionen

Tid:

Fredagen den 10 december 2021 kl: 9.00 (Teams)

Plats:

Samhällsbyggnadsförbundets kansli Nora

_______________________________________________________________________

Ordförande inleder
1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Anmälan av ledamöternas övriga frågor

Beslutsärenden den 10 december 2021
4.

Godkännande deltagande på distans

5.

Firmatecknare för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022, bilaga

6.

Förslag till kommentarer, revisionsrapport gällande granskning av skötsel och
underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav, bilaga

7.

Förslag till lokaliseringsutredning, ny återvinningscentral i Lindesbergs kommun,
bilaga

8.

Förslag till revidering av mötestider 2022, bilaga

9.

Digitala/ fysiska möten 2022

10.

Redovisning av delegationsbeslut

Informationsärenden den 10 december 2021
11.

Meddelanden för kännedom

12.

Aktuell information från förbundschef

13.

Övrigt
// Ordförande Anders Ceder
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Alla ordinarie ledamöter deltar på beredningen och direktionen.
Ordinarie ledamot meddelar förhinder till direktionssekreteraren:
marie.bergsten@sbbergslagen.se eller 0587-550005, som kallar in ersättaren.
Alla ersättare har närvarorätt på beredning och direktion.

_____
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10. Redovisning av delegationsbeslut
Avskrivning renhållning nr 797-798
Avskrivning Mindre belopp nr 146-148
Anställningsavtal 88-100
Timrapporter 229-255

Anmälda delegationsbeslut 20211105--20211202

SBB2021-1305-2

Delegationsbeslut, Yttrande dispenstransport TRV
2021/130994.

SBB2021-1306-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Akut vattenläcka
Björkvägen 46-48 Ställdalen 20211124-20211126,
Ljusnarsbergs kommun

SBB2021-1310-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Dammluckor,
20211206-20211213, Tempelbacksvägen Lindesberg

SBB2021-1309-1

Delegationsbeslut trafikanordningsplan Schakt,
20211202-20211220, Norrtullstorget, Lindesberg

SBB2021-012-388

Delegationsbeslut Grävitllstånd: 686059 Norrtullstorget
Lindesberg

SBB2021-1283-4

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Kristinavägen 39
Lindesberg 20211206-20211231 fjärrvärme

SBB2021-012-387

Delegationsbeslut akut Grävtillstånd: 686090 Björkvägen
46-48 Ställdalen

SBB2021-1290-2

Delegationsbeslut, Yttrande A644.944-2021 ansökan
om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
uteservering 20220425--20220831 Älvstorpsvägen 8
Nora A644.944.2021

SBB2021-012-386

Delegationsbeslut grävtillstånd: 686065 Bergslagsgatan
11-37 Grythyttan

SBB2021-012-385

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686066 Skulstavägen 24,
Fellingsbro

SBB2021-012-384

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686073 BergsvägenNorra Banvägen, Fellingsbro

SBB2021-012-383

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686081 Släggvägen 15,
Hällefors

SBB2021-012-382

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686077 TorgvägenHemvägen, Fellingsbro
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SBB2021-012-381

Delegationsbeslut grävtillstånd: 686078 Lekplats
Rönnbärsvägen 1 Lindesberg

SBB2021-012-380

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686076 TorgvägenDoktorsvägen, Fellingsbro

SBB2021-012-379

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686072 BergsvägenHemvägen, Fellingsbro

SBB2021-012-378

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686071 Norrvägen 31,
Fellingsbro

SBB2021-012-377

Delegationsbeslut grävtillstånd: 686064 Ruddammsgatan
21 Lindesberg

SBB2021-012-376

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686070 Skulstavägen 22,
Fellingsbro

SBB2021-012-375

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686047 Bytesgatan 14
Lindesberg

SBB2021-1294-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan Servisbyte,
2021201-20220201, Släggvägen 15 Hällefors

SBB2021-1297-2

Delegationsbeslut yttrande gällande transportdispens för
tung och bred transport, 20211202, genom Hällefors
kommun. TRV 21/131051

SBB2021-1291-2

Delegationsbeslut yttrande om lokal föreskrift, fackeltåg
i Nora. KS2021-064-90

SBB2021-1265-2
SBB2021-1266-2

Delegationsbeslut, TA-plan Rydellvägen 13, Hälleors
Delegationsbeslut, TA-plan Ruddammsgatan 21,
Lindesberg

SBB2021-1228-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd ME Hällefors
kommun

SBB2021-1219-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd BH Nora kommun

SBB2021-1231-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd KBP Nora kommun

SBB2021-1199-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd GG Lindesbergs
kommun

SBB2021-1188-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd GM Nora kommun

SBB2021-1120-4

Delegationsbeslut parkeringstillstånd LB Lindesbergs
kommun

SBB2021-1195-2

Delegationsbeslut parkeringstillstånd EW Lindesbergs
kommun

SBB2021-1116-4

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, KK Lindesbergs
kommun
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SBB2021-1267-2

Delegationsbeslut, TA-plan Bergslagsgatan 11-37,
Grythyttan

SBB2021-1264-2
SBB2021-1268-2

Delegationsbeslut, TA-plan Hagbydammen, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Rönnbärsvägen 1, Lindesberg

SBB2021-1269-2

Delegationsbeslut, TA-plan Skulstavägen 24, Fellingsbro

SBB2021-1270-2

Delegationsbeslut, TA-plan Borgmästaregatan 18, Nora

SBB2021-1275-2

Delegationsbeslut, TA-plan Skulstavägen 22, Fellingsbro

SBB2021-1276-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Limstensgränd
10 Nora 20211123--20211130 Akut ventilbyte

SBB2021-1277-2

Delegationsbeslut, TA-plan Torgvägen-Doktorsvägen,
Fellingsbro och Norrvägen 31, Fellingsbro

SBB2021-1278-2

Delegationsbeslut, TA-plan Torgvägen-Hemvägen,
Fellingsbro

SBB2021-012-374

Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 686060
Limstensgränd 10, Nora

SBB2021-012-373

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 686055 Stensnäsvägen
5, Nora

SBB2021-1241-3
SBB2021-012-372

Delegationsbeslut TA-plan Sikforsvägen 1B Hällefors
Delegationsbeslut grävtillstånd 686031 Sikforsvägen 1B
Hällefors

SBB2021-012-371

Delegationsbeslut grävtillstånd 686025 Borgmästargatan
18 Nora

SBB2021-271-6
SBB2017-620-24

Delegationsbeslut, Dispenstransport TRV 2021-128729
Delegationsbeslut, Avrop, Tekniska konsulttjänster
Oberoende granskning av kontrollsystem i och med
ansökan om hållbarhetsbesked för biogasanläggningarna
på Bångbro och Nora avloppsreninsgverk

SBB2021-1261-2

Delegationsbeslut, trafikanordningsplan, Stensnäsvägen
5 Nora 20211122--20211230 nyläggning brandpost
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SBB2021-1068-3

Delegationsbeslut, rev trafikanordningsplan,
Esstorpsvägen, Dalviksvägen, Sindergränd Nora,
ledningsarbeten 20211018--20211210 Ansökan om
trafikanordningsplan, Esstorpsvägen, Dalviksvägen,
Sindergränd Nora, ledningsarbeten 20211018--20211210

SBB2021-1239-2

Delegationsbeslut, yttrande transportdispens bred
transport, UAB Baltic Transline, Husmodul, 20211116
genom Lindesbergs kommun. TRV 2021/125783

SBB2021-1241-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan Schakt,,
Sikforsvägen 1B Hällefors kommun

SBB2021-1087-5

Delegationsbeslut, skadat staket Hemgårdsvägen,
Hällefors kommun

SBB2021-1237-2

Delegationsbeslut, Yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, PRO Lindesberg,
Manifestation med fackeltåg, 20211212, Flugparken till
Hotellet Lindesberg. A655.202/2021

SBB2021-012-370

Delegationsbeslut Grävtillstånd 686032 BrodalsgatanLindagatan-Bergslagsvägen Lindesberg

SBB2021-012-369

Delegationsbeslut grävtillstånd: 685973 Bronäsvägen 6,
Lindesberg

SBB2021-615-4

Delegationsbeslut, granskningsyttrande detaljplan
Fibbetorp 1:16 Nora kommun. S-2020-642

SBB2021-1225-2

Delegationsbeslut, Ansökan om trafikanordningsplan,
Bronäsvägen 6 Lindesberg 20211123--20211130
draggropar maskinschakt

SBB2021-1227-2

Delegationsbeslut, Ansökan om trafikanordningsplan,
Kvarnbacken Nora, schakt ny belysningspunkt

SBB2021-1224-1

Delegationsbeslut, tilldelning Miljöundersökning,
geoteknisk undersökning i Silverhöjden Grängesberg,
Ljusnarsbergs kommun

SBB2021-012-364

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685977 Jaktstigen 14,
Frövi

SBB2021-1218-2
SBB2021-1217-2
SBB2021-1191-2

Delegationsbeslut, TA-plan Dalviksvägen 13, Nora
Delegationsbeslut TA-plan Hagbyvägen 4, Nora
Delegationsbeslut Yttrande ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Lindesbergs
Konstförening, Eldskulpturtävling, 20211211,
Loppholmarna Lindesbergs kommun. A622.537/2021
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SBB2021-012-363

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685952 Elzwiks väg 20,
Guldsmedshyttan

SBB2021-012-362

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685953
Bergsmansvägen 19, Guldsmedshyttan

SBB2021-012-361

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685955 Namnhällsvägen
45, Lindesberg

SBB2021-012-360

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685956 Kofallsvägen 3244, Frövi

SBB2021-012-359

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685957 Stationsplan 2,
Fellingsbro

SBB2021-012-358

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685958
Skulstavägen/Sparstavägen, Fellingsbro

SBB2021-012-357

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685959 KvastavägenSkulstavägen, Fellingsbro

SBB2021-012-356

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685972 Kofallsvägen 2426, Frövi

SBB2021-012-355

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685960 Högstadievägen
2, Lindesberg

SBB2021-124-20

Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal, Lindesberg Bäck
S:3 - Lindesbergs kommun

SBB2021-1193-2
SBB2021-1212-2

Delegationsbeslut, TA-Plan Svartälvsgatan 19
Delegationsbeslut, TA-pla Högstadievägen 2, Lindesberg

SBB2021-012-354

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685940 Hemvägen 8,
Fellingsbro

SBB2021-012-353

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685951 ÅVS
Kvarnbackavägen Vedevåg

SBB2021-012-352

Delegationsbeslut grävtillstånd 685943 Svartvälvsgatan
17 Nora

SBB2021-1201-2
SBB2021-1136-3
SBB2021-1202-2

Delegationsbeslut, TA-plan Ånäsvägen 18, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Kungsgatan 56, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Kvarnbackavägen ÅVS,
Vedevåg

SBB2021-012-351

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685937 Dalviksvägen 14,
Nora

SBB2021-012-350

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685938 Blåbärsvägen
20, Lindesberg

SBB2021-012-349

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685939 Gruvfogdegatan
3, Kopparberg

SBB2021-167-8

Delegationsbeslut, nr 285-321 uppehåll i
avfallshämtningen
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11. Meddelanden för kännedom
SBB2021-336-7

Protokollsutdrag från Lindesbergs kommun KF
sammanträde den 22 november 2021 KF § 125 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning
utanför VA-verksamhetsområden. KS 2021/131-4

SBB2018-570-4

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 168 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1.
AKK2015/403-67

SBB2018-570-3

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 155 Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi. AKK2015/403-66

SBB2021-147-4

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 161 Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt
funktionsanpassad. KS 2020/242-9

BKT2016-490-5

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 155 Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi. AKK2015/403-66

BKT2016-490-4

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 150 Kommunalt vatten och avlopp Eksta Ängeby i
Fellingsbro. KS 2019/289-9

SBB2021-071-30

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 154 Gemensam avfalls plan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora. KS 2021/179-11

SBB2021-703-6

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 152 Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun. KS
2021/233-3

SBB2021-702-11

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 153 Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun.
KS 2021/234-3

SBB2021-702-10

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 151 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun. KS
2021/235-3

SBB2021-1164-7

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 149 Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan. KS
2021/263-7
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SBB2021-942-4

Protokollsutdrag Lindesbergs kommun KS § 148 Kommunalt vatten och avlopp för Fornaboda. KS
2021/217-6

SBB2021-547-9

Protokollsutdrag, Lindesbergs kommun KS § 147 Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda. KS
2021/132-11

SBB2020-229-13

Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis
Lindesbergs kommun den 8 november 2021 USS § 44 Återkoppling Storå Omlastningsterminal

SBB2021-252-3

Protokollsutdrag Hällefors kommun KF § 142 Förslag på
driftbidrag för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2022, dnr KS 21/00073

SBB2020-757-17

Protokollsutdrag Nora kommun KF Beslut om
verksamhetsområde för VA Älvestorp 11:3

_______
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-17

Dnr SBB2021-1243

Marie Bergsten

Firmatecknare för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2022
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att utse förbundschef Ola Westin att teckna firma fr o m
1 januari 2022 när det gäller löpande förvaltning och
att i övrigt utse direktionens ordförande Anders Ceder och vid förfall för honom
vice ordförande Allan Myrtenkvist samt förbundschef Ola Westin och vid förfall för
honom ställföreträdande förbundschef Mattias Sjöberg att, två i förening teckna
kommunalförbundets firma.

Skriv inn forslag til vedtak
Skriv inn forslag til vedtak

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

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

Organisationsnr:
222000-1487

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-01

Dnr SBB2021-1118

Jan-Eric Andersson

Förslag till kommentarer, granskning av skötsel och
underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och
skogsinnehav
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till kommentarer gällande granskning av skötsel
och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning om
underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de fyra
medlemskommunerna. Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundet
arbetar kontinuerligt med planering av drift och skötsel av medlemskommunernas parkoch skogsmarker i enlighet med uppdraget.

Förslag till kommentarer
Kommunalförbundet föreslår att direktionen ställer sig bakom revisionens slutsatser och
meddelar medlemskommunerna för kännedom. För att hantera rapportens slutsatser är
det av vikt att kommunalförbundet arbetar tillsammans med medlemskommunerna för
att uppnå kvalitetshöjningar inom park och skog. Revisionen föreslår följande insatser:
•

Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på
grönytor inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarsområde
regelbundet ses över och revideras.

•

Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.

•

Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.

•

Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas. Här behöver tydligare underhållsplaner arbetas
fram efter översyn av funktionsbeskrivningar.

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487

1 (2)

Jan-Eric Andersson

För ärendet aktuella handlingar
Revisionsrapport

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef gata/ park/ idrott

2021-11-01
Dnr SBB2021-1118

2 (2)
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Rapport
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

KPMG AB
2021-10-22
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav
2021-10-22

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

2

2

Inledning/bakgrund
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2.1
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Revisionskriterier
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5
5.1
5.2
5.3

Resultat av granskningen
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11
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav
2021-10-22

1

Sammanfattning
Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (SBB) revisorer fått i uppdrag att
granska förbundets underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de
fyra medlemskommunerna (Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Nora kommun). Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om SBB arbetar kontinuerligt med
planering av drift och skötsel av medlemskommunernas park- och skogsmarker i
enlighet med uppdraget.
Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska mångfalden.
Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en hög biologisk mångfald.
För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra lekplatser och god skogsförvaltning
behövs god planering av skötseln och kontinuerliga underhållsinsatser.
Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte är att drift och skötsel av
medlemskommunernas park och skogsmarker till viss del sker i enlighet med
uppdraget men att ytterligare struktur, formalisering och samverkan skulle leda till att
ett mer proaktivt arbetssätt, både inom park och skog.
Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsförbundet
att:
— Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på grönytor
inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde regelbundet ses över och
revideras.
—Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.
—Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.
—Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas.

@ 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav
2021-10-22

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens (SBB) revisorer fått i uppdrag att
granska förbundets underhåll och skötsel av parkmiljöerna och skogsinnehavet i de
fyra medlemskommunerna (Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Nora kommun). Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för skötsel och underhåll av park- och
naturmark/ allmän plats i medlemskommunerna och i ansvaret ingår bland annat
gräsklippning, beskäring, ogräsrensning, renhållning och tömning av papperskorgar
och hundlatriner.
Plan- och bygglagen ställer krav på att ytor för lek och utevistelser ska underhållas så
att risken för olycksfall begränsas. Platser och tomter ska därtill utformas så att de är
tillgängliga för att användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Det finns även bestämmelser i produktsäkerhetslagen om att
lekredskap på lekplatser ska vara säkra.
Utöver arbete med parkmiljöerna och skötsel ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen även för medlemskommunernas skogsförvaltning.
Skogsinnehavet har ofta ett lågt redovisat anskaffningsvärde genom att fastigheterna
funnits i medlemskommunernas ägo en lång tid. Det gör att marknadsvärdet och
avkastningsvärdet inte alltid uppmärksammas vid genomgång och analys av den
finansiella rapporten.
Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska även hänsyn tas till andra allmänna intressen såsom kulturmiljövårdens,
rekreations- och friluftsintresset samt naturvårdens intresse i vidare betydelse.1
Även miljöbalken stadgar att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.2
Revisorerna bedömer att det kan finnas en risk för osäkra lekplatser, otillgängliga
parkmiljöer samt att skogen inte förvaltas på ett ändamålsenligt sätt om planering av
skötseln och underhållet i de fyra medlemskommunerna inte är tillräcklig. Därför har
revisorerna beslutat att granska samhällsbyggnadsförbundets underhåll och skötsel av
parkmiljöerna och skogsinnehavet.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om SBB arbetar kontinuerligt med planering av
drift och skötsel av medlemskommunernas park- och skogsmarker i enlighet med
uppdraget.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
— Hur säkerställs att medlemskommunernas parkmiljöer och lekplatser uppfyller
uppställda lagkrav?
11 § skogsvårdslagen (1979:429)
2 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) (MB)
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— Genomförs regelbundna inspektioner och underhåll av parkmiljöerna?
—Hur bedrivs skogsförvaltningen av medlemskommunernas skogsinnehav?
— Finns det upprättade skogsbruksplaner?
— Hur beaktas naturvårdsområden, strövområden och jakträtter?
Granskningen omfattar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och dess ansvar
gentemot medlemskommunerna.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
—6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725)
—Plan- och bygglagen (2010:900)
—Plan och byggförordningen (2011:338)
—Produktsäkerhetslagen (2004:451)
— Produktsäkerhetsförordningen (2004:469)
— Skogsvårdslagen (1979:429)
— Miljöbalken (1998:808)
— Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
—Dokumentstudier
— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland skogsansvarig och parkansvarig.

Rapporten är faktagranskad av de intervjuade tjänstepersonerna samt avdelningschef
gata, park/idrott.
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3

Park
Park är ett samlingsnamn för alla typer av grönområden som kräver skötsel och som
helt eller till viss del är anlagda. Det kan till exempel vara anlagda parker inne i en
stadsmiljö eller delvis anlagda grönområden i ett bostadsområde.
Av plan- och bygglagen3 framgår att efter hand som bebyggelse färdigställs enligt
detaljplanen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser' som
kommunen är huvudman för så att platserna kan användas för deras avsedda
ändamål.
Vidare framgår av plan- och bygglagen' att kommunen ska svara för underhållet av
gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Det gäller även när
detaljplaner upphävs.
I plan- och bygglagstiftningen återfinns krav på lekplatser och lekredskap i flera olika
avseenden. Det finns krav på de delar av lekplatsen som är byggnadsverk som
exempel små och enklare hus för lek. Exempel på andra anläggningar är fasta
lekanordningar som gungor, rutschkanor och klätterställningar. Kraven gäller vid
uppförande och ändring. Det är de krav som gällde när lekplatsen anlades som ska
uppfyllas och de ska med normalt underhåll kunna antas komma att fortsätta att vara
uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.'
Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven
ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Det finns
även sådana krav på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än
byggnader. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att
risken för olycksfall begränsas.7
Det finns även bestämmelser kring tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga när det gäller lekplatser och lekanordningar
på lekplatser men även för byggnadsverk, allmänna platser och områden för andra
anläggningar än byggnads så som exempelvis parkområden.'
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagen i respektive
medlemskommun.

6 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)
Allmän plats definieras il kap. 4 § PBL som en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område
som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov
5 6 kap. 21 § PBL
6 8 kap. 1-5, 14 §§ PBL, 3 kap. 2-5 §§ plan och byggförordningen (2011:338)
7 8 kap. 15-16 § PBL
8 8 kap. 1, 4, 9, 12 § PBL
3
4
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Utöver bestämmelserna i plan- och bygglagen finns uppställda säkerhetskrav i
produktsäkerhetslagen9 när det gäller lekplatser. Konsumentverket är den myndighet
som har tillsyn över produktsäkerhetslagen. Konsumentverket får meddela
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
produktsäkerhetslagstiftningen ska följas, det vill säga om lekredskapen på en lekplats
inte lever upp till uppställda krav.1°
För att säkra upp att lekplatser lever upp till kraven ska tillsyn och underhåll av
lekplatser ske regelbundet för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Det ska ske i
enlighet med Europastandardenll eller andra likvärdiga bedömningar' som bland
annat innebär att tillräckliga fallutrymmen ska finnas mellan redskapen, att underlaget
är stötdämpande och att redskap är utformade på ett sätt som begränsar risken för
personskador. Vid upprustning/ombyggnationer ska lekplatserna planeras utifrån
denna standard.

4

Skog
Skogsinnehavet har ofta ett lågt redovisat anskaffningsvärde genom att fastigheterna
funnits i kommunens ägo sedan lång tid. Detta gör att marknadsvärdet och
avkastningsvärdet inte alltid uppmärksammas vid genomgång och analys av den
finansiella rapporteringen.
Enligt skogsvårdslagen är skogen en nationell tillgång som skall skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Vidare framgår att vid skötseln ska hänsyn även tas till andra allmänna intressen."
I lagen ställs två mål upp, ett produktionsmål och ett miljömål. Produktionsmålet
innebär att skog och skogsmarker skall nyttjas effektivt och ansvarsfullt så de ger en
uthålligt god avkastning. Produktionsinriktningen skall ge handlingsfrihet vid
användningen av vad skogen producerar, det vill säga att markägaren har rätt att styra
över sitt skogsinnehav. Miljömålet innebär att skogsmarkens naturgivna
produktionsförmåga ska bevaras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som
naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga
betingelser. Därtill ska även hotade arter och naturtyper skyddas samt att skogens
kulturmiljövärden och dess etiska och sociala värden ska värnas.
En skogsbruksplan innehåller en beskrivning av skogsinnehavet med förslag på
åtgärder. Dessa bör vara anpassade efter ägarens mål med skogen. Tidigare var det
ett lagkrav för varje skogsägare att ha en skogsbruksplan men revidering har skett av
skogsvårdslagen och idag är det inget krav för ägaren att ha en skogsbruksplan.

11-12, 24,27 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) (PSL) och 3 § produktsäkerhetsförordningen
(2004:469).
11Europastandarderna

för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177
innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i
PBL och PSL.
12 Exempelvis Risk Benefit Assessment
131 § skogsvårdslagen (1979:429)
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5

Resultat av granskningen

5.1

Parkförvaltning
Parkverksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från beslut som tagits i
respektive medlemskommuns styrelse som utgår från den överenskommelse som
tecknats med samhällsbyggnadsförbundet för just tjänsten Park.
Sannhällsbyggnadsförbundet har en tjänsteperson anställd inom park för att samordna
parkarbetet och arbeta strategiskt med frågorna.
Parkavdelningen sköter mark som är planlagd och inte är planlagd i upprättade
detaljplaner. En utmaning är dock att många av detaljplanerna är gamla vilket framgår
under vår intervju med verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet har en framtagen Funktionsbeskrivning för drift- och
underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. I
funktionsbeskrivningen definieras skötselobjekten och anläggningarna och hur de ska
skötas, exempelvis att vägar är framkomliga och säkra eller att gräset är klippt för att
kunna leka på ytan. Tillsammans med en anläggningsförteckning och en prioritering av
skötsel och underhåll dokumenteras åtaganden och ger ett underlag för framtida
planeringar. Detta är ett att arbetsverktyg för den dagliga skötseln.
Under vår intervju framgår att arbetet med parkförvaltning varierar beroende på vilken
kommun samhällsbyggnadsförbundet arbetar med och hur de arbetar med respektive
kommun finns inte nedskrivet i en rutinbeskrivning.
Vad som betecknas som park uppges under intervjun inte vara definierat i någon av
medlemskommunerna och en beskrivning av kommunens totala fastighetsinnehav
uppges saknas i samtliga medlemskommuner. Hällefors kommun har dock en
framtagen karta som uttrycker vem som sköter vad men den är inte reviderad på länge.
Samtliga medlemskommuner uppges ha sparbeting vilket gör att dessa frågor inte är
prioriterade och att samhällsbyggnadsförbundet därför arbetar mycket på invånarnas
önskemål och information genom att de hör av sig och upplyser om grönområden som
behöver ses över.
Två av medlemskommunerna har så kallade grönplaner, Hällefors och Ljusnarsberg.
En grönplan är dels en handlingsplan för hur grönstrukturen ska utvecklas och förvaltas
enligt översiktsplanens övergripande strategier och målsättningar, dels ett
planeringsunderlag med kartläggningar över värden och funktioner av befintliga
grönområden och naturmiljöer. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska ha en
grönplan men av intervjun framgår att den är ett värdefullt redskap och metodstöd för
samhällsbyggnadsförbundet i förvaltandet av den gröna miljön i kommunen.
Enligt intervjun med samhällsbyggnadsförbundet framgår att deras uppfattning är att
några av medlemskommunerna har uppfattningen att en grönplan motverkar
exploateringen i kommunen och att medlemskommunerna inte riktigt ser att
exploatering och grön miljö hänger ihop.
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Det framgår under våra intervjuer att vid sidan om problemet att två kommuner inte har
definierat överordnade mål (grönplaner) så är det problematiskt att många
parkområden aldrig har blivit anlagda/upplåtna som en del i detaljplanens
genomförande. Många detaljplaner är dessutom förlegade och grönytornas användning
är inte planenligt eller skötseln är inte anpassad till dagens faktiska behov.
Driftspersonalen i samhällsbyggnadsförbundet arbetar mycket utifrån att
kommunmedborgarna inkommer med ärenden om vad som behöver göras samt att de
själva ser saker som behöver göras när de åker förbi allmänna platser när den
regelbundna skötseln sker såsom gräsklippning och tömning av soptunnor. Det sker
alltså ingen formaliserad eller regelbunden tillsyn av parkområdena.
När det gäller lekplatser och de krav som uppställs i lagstiftningen har
samhällsbyggnadsförbundet genomfört en sammanställning/inventering av samtliga
lekplatser i alla medlemskommunerna och de har tagit fram så kallade
lekplatsrapporter innehållande investeringsplan med en fem- och tioårsplan. Detta i
syfte att skapa en överblick över hur många lekplatser som finns, vilket skick de är i
samt kunna planera underhåll av lekplatserna. Av våra intervjuer framgår att
samhällsbyggnadsförbundet arbetar i enlighet med uppställda krav i plan- och
bygglagstiftningen och att de arbetar med framtagna besiktningsrutiner för att förhindra
risker på lekplatser.
Sannhällsbyggnadsförbundet har inte regelbundna eller formaliserade avstämningar
med medlemskommunerna utan arbetar med frågor när de dyker upp. De upplever att
det finns upprättade kontakter i respektive kommun som gör att frågor tas om hand på
bra sätt, dock uppges att samverkan med medlemskommunerna är personstyrt vilket
leder till att det blir sårbart om det sker personalförändringar. Under våra intervjuer
framgår att arbetet till stor del handlar om att "släcka bränder" och att de skulle önska
att de hade förutsättningar för att bedriva ett mer proaktivt arbete.
Precis som samhället förändras i användning av kvartersmark ändras kraven på vad
allmän plats bör innehåller. Av intervjuerna framgår att en sådan anpassning endast
kan ske genom samråd mellan medlemskommuner och samhällsbyggnadsförbundet.
Anpassningar behöver bedömas och värderas i budgetsammanhang och
arbetsvolymer/åtagande behöver justeras i driftbudget.
5.1.1

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsförbundet till viss del säkerställer att uppställda
lagkrav för parkmiljöer och lekplatser är uppfyllda. Det finns arbetsverktyg för den
dagliga skötseln men till viss del saknas underhållsplan/grönplan för flera av
medlemskommunerna som vi bedömer är en viktig förutsättning och utgångspunkt för
att kunna bedriva ett ändamålsenligt arbete med medlemskommunernas allmänna
platser.
Det finns framtagna lekplatsrapporter för samtliga lekplatser i medlemskommunerna
och det genomförs regelrätta inspektioner av lekparkerna så vår bedömning är att
uppställda lagkrav för parkmiljöer är uppfyllda. När det gäller övriga
parkområden/allmänna platser bedömer vi att det finns ytterligare att önska då arbetet
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till största del utgår från att medborgare hör av sig med saker som behöver åtgärdas
och inte från ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.
Som ett led i att stärka det proaktiva arbetet är vår bedömning att det finns ett värde i
att inrätta regelbundna och formaliserade samverkansforum med respektive
medlemskommun.

5.2

Skog
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för all kommunalägd skogsmark i
medlemskommunerna. I verksamheten ligger även hanteringen av riskträd" och det
finns en framtagen trädpolicy för hur träd ska hanteras.
Direktionen har beslutat om övergripande mål för den kommunala
skogsförvaltningen":
-

Skogsskötseln ska utveckla och bevara de möjligheter som skogen och
skogsmarken ger i ett uthålligt perspektiv.

-

Skogen ska både leverera råvara och ge viss avkastning samt vara en plats för
rekreation och friluftsliv.

-

Kommunernas skogsinnehav ska skötas så att den biologiska mångfalden och
den genetiska variationen bibehålls eller ökar.

-

Vid skötsel av tätortsnära skog ska inriktningen vara en varierad skog för
rekreation och friluftsliv, pedagogisk verksamhet och biologisk mångfald.

-

Invånarna i kommunerna ska ha tillgång till höga frilufts- kulturmiljö- och
naturvärden i och nära tätorterna.

-

Dialog med boende och andra intressenter ska ske när det bedöms som aktuellt
ur ett medborgarperspektiv. För att identifiera behov av dialog ska förbundet
samråda med respektive kommun.

Samhällsbyggnadsförbundet arbetar utifrån upprättade skogsbruksplaner som finns för
respektive medlemskommun. Skogsbruksplaner togs fram för samtliga
medlemskommuner för fem år sedan och är sedan dess ett viktigt redskap för att skapa
en tydlig skogsförvaltning.
Skogsbruksplanerna hålls uppdaterade och gås igenom varje år med framskrivning av
exempelvis volymer. När åtgärder är genomförda enligt upprättad skogsbruksplan
genomförs ändringar och även när det upptäcks felaktigheter i planen.

För att det ska få betecknas som ett riskträd måste tre faktorer vara uppfyllda:
Det måste finnas en måltavla, exempelvis en person eller bil som kan komma till skada i närheten
av trädet.
Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet, döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp.
Konsekvenserna av att måltavlan träffas av trädet måste vara betydande.
15 Övergripande mål för den kommunala skogsförvaltningen, beslutat av direktionen 2018-02-02, § 10 (dnr
SBB 2018-027)
14
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Utöver skogsbruksplanerna upptas skogen i respektive medlemskommuns
översiktsplan men de är väldigt generellt skrivna och ger enligt intervjuerna ingen
vidare handledning för samhällsbyggnadsförbundet om hur skogen ska förvaltas.
Skogsansvarig i samhällsbyggnadsförbundet redovisar årligen till direktionen vad som
gjorts avseende skogsförvaltning och vid efterfrågan informerar skogsansvarig
respektive medlemskommun om arbetet som genomförts.
Det finns en kontaktperson avseende skog i varje medlemskommun men alla frågor
som föranleder beslut måste gå via direktionen. Det finns inte någon formaliserad eller
regelbunden samverkan med medlemskommunerna i form av möten kring skogsfrågor.
När större insatser krävs i skogsförvaltningen anlitas Sveaskog som
samhällsbyggnadsförbundet köper tjänster av. Aktuellt avtal löpte ut i september men
har förlängts till den 31 mars 2022.
Skogsansvarig uppger under intervjun att skogsverksamheten precis som inom
parkverksamheten i vissa avseenden arbetar utifrån att medborgare hör av sig och
informerar om eventuella riskträd.
Under vår intervju framgår att skogsverksamheten har god samverkan med
parkverksamheten och att deras respektive område i mångt och mycket hänger
samman då det inte alltid är, vad som är att betrakta som skog och vad som är att
betrakta som park. Det uppges att kommunikation är viktigt för att skapa ett gott
arbetssätt inom båda verksamhetsområdena. Dock finns det inga ramar för deras
arbete och av bägge ansvarsområden uppges att det finns en ekonomisk otydlighet
med anledning av svårigheterna med att dra en gräns mellan park och skog, avseende
vilka kostnader som är hänförliga till vilket verksamhetsområde.
Skogsansvarig tar också upp att skogsverksamheten alltmer arbetar proaktivt utifrån
skogsbruksplanerna men att de fortfarande arbetar mycket utifrån att medborgare hör
av sig när det gäller den tätortsnära skogen. Det finns en upprättad pärm med
insatser/åtgärder i skogarna och parkmiljöerna som kan göras när tid finns.
Åtgärdspunkterna tillkommer genom att medarbetare åker runt i medlemskommunerna
och inventerar. Efter det upprättas en karta med åtgärder som behöver göras.
5.2.1

Bedömning
Vår bedömning är att arbetet med att förvalta medlemskommunernas skogsinnehav
utgår från framtagna skogsbruksplaner som har funnits i fem år. Vi ser dock att
skogsförvaltningen skulle förstärkas ytterligare om samverkan med
medlemskommunerna förtydligas genom att skogsansvarig har regelbundna
avstämningar med respektive medlemskommun. Avstämningarna kan även ses som
en kompetenshöjande insats för medlemskommunerna.
Vi ser också en vinning i ett starkt samarbete mellan park och skog i
samhällsbyggnadsförbundet då parkområden och skog till viss del flyter samman. Det
är dock viktigt att de ekonomiska förutsättningarna separeras och tydliggörs för
respektive verksamhet.
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5.3

Naturområden/ strövområden och jakträtter
Det vanligaste sättet att skydda naturområden är att inrätta naturreservat. De kan
bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av
områden för friluftsliv. De fiesta naturreservat bildas och sköts av länsstyrelsen men
det finns också kommunala naturreservat som bildas och sköts av
kommunen/samhällsbyggnadsförbundet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med naturområden/strövområden utgår från
respektive medlemskommuns översiktsplan som sätter ramarna och planerna framåt
för dessa områden.
Jakträtter förvaltas av respektive kommun och inte av sannhällsbyggnadsförbundet.

5.3.1

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsförbundet beaktar naturområden utifrån
framtagna kommunala översiktsplaner och att underhåll sker i enlighet med
samhällsbyggnadsförbundets rutiner.
Jakträtter ligger inte inom samhällsbyggnadsförbundets ansvarsområde utan inom
respektive kommuns ansvar.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav
2021-10-22

6

Slutsats och rekommendationer
Med rätt skötsel i form av drift och underhåll gynnas den biologiska mångfalden.
Grönstrukturen blir mer tålig vilket leder till bevarandet av en hög biologisk mångfald.
För att kunna erbjuda attraktiva parker, säkra lekplatser och god skogsförvaltning
behövs god planering av skötseln och kontinuerliga underhållsinsatser.
Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte är att drift och skötsel av
medlemskommunernas park och skogsmarker till viss del sker i enlighet med
uppdraget men att ytterligare struktur, formalisering och samverkan skulle leda till att
ett mer proaktivt arbetssätt, både inom park och skog.

Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsförbundet
att:
—Säkerställa att Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på grönytor
inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde regelbundet ses över och
revideras.
— Verka för att samtliga medlemskommuner tar fram en grönplan för deras
grönområden.
— Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive
medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning.
—Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och
skogsförvaltning förtydligas.

Datum som ovan
KPMG AB

41igik
Veronica Hedlund Lundgren
Certifierad kommunal revisor

Emma Garpenholt1
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningeS
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Michael Lindström

Förslag till lokaliseringsutredning, ny återvinningscentral i
Lindesbergs kommun
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.

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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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:
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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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ÅVC Lindesberg

Tabell 4

2021-11-18

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.

24 (24)

ÅVC Lindesberg

Miljö & Avfallsbyrån

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
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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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
www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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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

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Framtidssäker
ÅVC – Hur?
Behovsanalys
• Typ av anläggning
• Vad ska den fylla för funktion
• Syftet med anläggningen
• Vad får den kosta?

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Alternativ
Huvudfrågan är
• Ny ÅVC vid Södra Måle
eller
• Ny ÅVC nära Lindesberg

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Södra Måle
• Begränsad yta 1,4 ha
- Koncept ca 1,9 ha

• Sluttäckning
• Omlastning
• Våg
• Transporter

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Södra Måle
• Högstaboda 2:53
• Fastighet vid infart
• Kommunen ägare

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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För- och nackdelar
• Varför bygga ny ÅVC?
• Vad gör vi för att bygga en bra ÅVC?
• För vem bygger vi?

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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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
www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Kg CO2/år

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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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
www.milav.se

2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Henrik Säfvestad
076-767 16 01
henrik@milav.se
www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SBB2021-1026
2021-12-05

Marie Bergsten

Revidering av direktionens sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till revidering av sammanträdestider för
2022.

Beskrivning av ärendet
Förslag till revidering av direktionens sammanträdestider för 2022.
Förslag till revidering innebär att:
Beredningen den 14 januari ändras till 21 januari 2022
Direktionen från den 28 januari till den 4 februari 2022
Beredningen den 25 november ändras till den 2 december
Direktionen den 9 december ändras till den 16 december 2022.

Beredning kl 9.00
14 januari 21 januari
11 februari
11 mars*
8 april
20 maj
12 augusti
2 september *
30 september *
28 oktober
25 november 2 december*

Direktion kl: 9.00
28 januari 4 februari
25 februari
25 mars
22 april
10 juni
26 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december 16 december

* 11 mars (heldag) årsredovisning, budgetram, investeringar

* 2 september taxor (ev heldag)
* 30 september delårsbokslut (ev heldag)
* 2 december (heldag) budget
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Marie Bergsten
Förbundssekreterare

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/ www
forbund@sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487
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