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Plats och tid
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Markus Orre, avdelningschef Vatten/ avlopp D § 91-98
Jan-Eric Andersson, avdelningschef Gata/park/idrott D § 107
Henrik Osterman, teknisk handläggare F § 107
Mikael Sundh, konsult F § 107
Anneli Ämström, upphandlingsansvarig D § 108
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§ 88

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
______
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§ 89

Ledamöternas övriga frågor
Inga övriga frågor.
_______
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§ 90

Godkännande deltagande på distans
Direktionens beslut
Ordförande godkänner att nio ledamöter deltar på distans under
dagens sammanträde, på grund av covid-19.
______
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SBB2021-702

§ 91

Förslag till Anläggningstaxa för VA 2022 (§§5–13) Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till
anläggningstaxa för VA 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021–2022, se över kostnadstäckningen för
anläggningsavgiften.
Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 kommer ändå att föreslås.
Anläggningstaxan §5 för bostadsfastighet består av fyra parametrar:
•
•
•
•

5.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
5.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
5.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
5.1 d) en avgift per lägenhet (nyttoparameter)
Anläggningstaxan §6 för annan fastighet består av tre parametrar:

•
•
•

6.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
6.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
6.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1 b), i
jämförelse med tidigare taxa.
Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23 %.
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i olika
nivåer för större tomtytor tas bort.
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Förslaget innebär för ett:
•
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 148 114 kr
inkl. moms (+ 4 390 kr inkl. moms).
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
462 386 kr inkl. moms (+ 62 448 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2022.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett
Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren 2017–
2021.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta
förslag till anläggningstaxa för VA 2022.

______

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
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SBB2021-702

§ 92

Förslag till Brukningstaxa för VA 2022 (§§14–22) Hällefors
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till
brukningstaxa för VA 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av ett
arbetssätt för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa,
beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.
Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år,
som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.
Lägger man ex till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt
hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen
samt tillkommande intäkter i form att nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.
Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år framöver.
Justerares sign
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I årets prognos beräknas:
•

Inga nytillkomna abonnenter.

•

Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2022–2025.

•

Kostnadsökning med

•

o

3% på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.

o

2% på energikostnader.

o

1% på övriga kostnader ex kemikalie- och laboratoriekostnader.

Ränta för
o

nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,00%.

o

befintliga investeringar med 1,00%.

Prognosen visar en höjning med 2% för 2022, (bilaga 1).
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga.
Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen
på ca 56% fasta avgifter och 44% rörliga avgifter.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en något högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet
(vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten
och spillvatten). I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för
de som har en anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till endast spillvatten.
Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den
fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet.
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Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning med 503 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8 207 kr/år inkl. moms.

•

En villa i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m3/år, får en ökning med
425 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 449 kr/år inkl. moms.

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning med 4 386 kr/år inkl. moms, till ett totalpris
om 80 710 kr/år inkl. moms.
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås höjas med 2%.
Enligt prognosen för 2022 kommer taxehöjningen att ge ett överskott. Överskottet kommer att läggas till i fonden och användas mellan 2025–2029.
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2022.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2022- 2035.
Bilaga 2, nya investeringar 2022–2035.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2021–2035.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2017–2021.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren
2017–2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta
förslag till brukningstaxa för VA 2022.
_____
Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
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SBB2021-702

§ 93

Förslag till Anläggningstaxa för VA 2022 (§§5–13) Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
anläggningstaxa för VA 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021–2022, se över kostnadstäckningen för anläggningsavgiften.
Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 kommer ändå att föreslås.
Anläggningstaxan §5 för bostadsfastighet består av fyra parametrar:
•
•
•
•

5.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
5.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
5.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
5.1 d) en avgift per lägenhet (nyttoparameter)
Anläggningstaxan §6 för annan fastighet består av tre parametrar:

•
•
•

6.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
6.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
6.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1 b), i
jämförelse med tidigare taxa.
Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23 %.
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i olika
nivåer för större tomtytor tas bort.
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Förslaget innebär för ett:
•
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 148 114 kr
inkl. moms (+ 4 390 kr inkl. moms).
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
462 386 kr inkl. moms (+ 62 448 kr).

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Nora kommun 2022.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett
Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren 2017–
2021.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till anläggningstaxa för VA 2022.
______

Delges för åtgärd:
Nora kommun
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SBB2021-702

§ 94

Förslag till Brukningstaxa för VA 2021 (§§ 14–22) Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
brukningstaxa för VA 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa,
beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.
Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år,
som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.
Lägger man ex. till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt
hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen
samt tillkommande intäkter i form att nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.
Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år framöver.
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I årets prognos beräknas:
• 4 st nytillkomna abonnenter.
• Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2022–2025.
• Kostnadsökning med
o

3% på personal-, material, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.

o

2% på energikostnader.

o

1% på övriga kostnader ex kemikalie- och laboratoriekostnader.

• Ränta för
o

nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,00%.

o

befintliga investeringar med 1,00%.

Prognosen visar en höjning med 18% för 2022. (bilaga 1)
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga.
Svenskt Vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen
på ca 50% fasta avgifter och 50% rörliga avgifter.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en något högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet
(vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten
och spillvatten). I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för
de som har en anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till endast spillvatten.
Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den
fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet.
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Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning med 1 504 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 10 510 kr/år inkl. moms.

•

En villa i Nora har en medelförbrukning på ca 105 m3/år, får en ökning
med 1 315 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8 930,50 kr/år inkl. moms.

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning med 13 470 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 100 622 kr/år inkl. moms.
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås höjas med 2%.
Enligt prognosen för 2022 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer tas ur fonden.
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Nora kommun 2022.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2022 2035.
Bilaga 2, nya investeringar 2022–2035.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2021–2035.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2017–2021.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren
2017–2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till brukningstaxa för VA 2022.

_______
Delges för åtgärd:
Nora kommun
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SBB2021-702

§ 95

Förslag till Anläggningstaxa för VA 2022 (§§5–13) Ljusnarsbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till anläggningstaxa för VA 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021–2022, se över kostnadstäckningen för anläggningsavgiften.
Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 kommer ändå att föreslås.
Anläggningstaxan §5 för bostadsfastighet består av fyra parametrar:
•
•
•
•

5.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
5.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
5.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
5.1 d) en avgift per lägenhet (nyttoparameter)
Anläggningstaxan §6 för annan fastighet består av tre parametrar:

•
•
•

6.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
6.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
6.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1 b), i
jämförelse med tidigare taxa.
Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23 %.
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Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i olika
nivåer för större tomtytor tas bort.
Förslaget innebär för ett:
•
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 148 114 kr
inkl. moms (+ 4 390 kr inkl. moms).
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
462 386 kr inkl. moms (+ 62 448 kr).
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Ljusnarsbergs kommun 2022.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett
Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren 2017–
2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022.
______

Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun
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§ 96

Förslag till Brukningstaxa för VA 2021 (§§14–22) Ljusnarsbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till brukningstaxa för VA 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa,
beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.
Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år,
som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.
Lägger man ex till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt
hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen
samt tillkommande intäkter i form att nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.
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Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år framöver.
I årets prognos beräknas:
• Inga nytillkomna abonnenter.
• Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2022–2025.
• Kostnadsökning med
o

3% på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.

o

2% på energikostnader.

o

1% på övriga kostnader ex kemikalie- och laboratoriekostnader.

• Ränta för
o

nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,00%.

o

befintliga investeringar med 1,00%.

Prognosen visar en höjning med 6% för 2022. (bilaga 1)
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga.
Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen
på ca 51% fasta avgifter och 49% rörliga avgifter.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en något högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet
(vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten
och spillvatten). I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för
de som har en anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till endast spillvatten.
Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den
fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet.
Justerares sign
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Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning med 640 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8 683 kr/år inkl. moms.

•

En villa i Ljusnarsberg har en medelförbrukning på ca 80 m3/år, får en ökning
med 500 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 590 kr/år inkl. moms.

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning med 5 972 kr/år inkl. moms, till ett totalpris
om 84 148 kr/år inkl. moms.
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås höjas med 2%.
Enligt prognosen för 2022 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna.
Beräknat underskott kommer tas ur fonden.
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Ljusnarsbergs kommun 2022.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2022-2035.
Bilaga 2, nya investeringar 2022–2035.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2021–2035.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2017–2021.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren
2017–2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.

_______
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17

20

SBB2021-702

§ 97

Förslag till Anläggningstaxa för VA 2022 (§§5–13) Lindesbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta förslag
till anläggningstaxa för VA 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021–2022, se över kostnadstäckningen för anläggningsavgiften.
Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 kommer ändå att föreslås.
Anläggningstaxan §5 för bostadsfastighet består av fyra parametrar:
•
•
•
•

5.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
5.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
5.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
5.1 d) en avgift per lägenhet (nyttoparameter)
Anläggningstaxan §6 för annan fastighet består av tre parametrar:

•
•
•

6.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
6.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
6.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1 b), i
jämförelse med tidigare taxa.
Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23 %.
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i olika
nivåer för större tomtytor tas bort.
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Förslaget innebär för ett:
•
•

Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 148 114 kr
inkl. moms (+ 4 390 kr inkl. moms).
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
462 386 kr inkl. moms (+ 62 448 kr).
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2022.
Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett
Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren 2017–
2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att
anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022.
____

Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-702

§ 98

Förslag till Brukningstaxa för VA 2022 (§§14–22) Lindesbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta förslag
till brukningstaxa för VA 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa,
beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.
Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år,
som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.
Lägger man ex till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt
hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen
samt tillkommande intäkter i form att nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.
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Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år
framöver.
I årets prognos beräknas:
• 17 st nytillkomna abonnenter, varav 1 st är flerfamiljshus/verksamheter.
• Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2022–2025.
• Kostnadsökning med
o

3% på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.

o

2% på energikostnader.

o

1% på övriga kostnader ex kemikalie- och laboratoriekostnader.

• Ränta för
o

nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,00%.

o

befintliga investeringar med 1,00%.

Prognosen visar en höjning med 5% för 2022. (bilaga 1)
Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga.
Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen
på ca 51% fasta avgifter och 49% rörliga avgifter.
I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna.
Den fasta avgiften har en något högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.
Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet
(vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten
och spillvatten). I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för
de som har en anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till endast spillvatten.
Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den
fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17

24

Prisförslag:
•

En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m3/år får en
ökning med 462 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8 632 kr/år inkl. moms.

•

En villa i Lindesberg har en medelförbrukning på ca 105 m3/år, får en ökning
med 417 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7 227 kr/år inkl. moms.

•

Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som
förbrukar 2 000 m3/år får en ökning med 3 696 kr/år inkl. moms, till ett totalpris
om 81 818 kr/år inkl. moms.
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås höjas med 2%.
Enligt prognosen för 2022 kommer taxehöjningen att ge ett överskott. Överskottet kommer att läggas till i fonden och användas mellan 2024–2028.
För ärendet aktuella handlingar
Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2022.
Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden
under perioden 2022-2035.
Bilaga 2, nya investeringar 2022–2035.
Bilaga 3, prognos över brukningsavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2021–2035.
Bilaga 4, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) mellan åren 2017–2021.
Bilaga 5, jämförelse på brukningsavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus
B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan åren
2017–2021.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att
anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-703

§ 99

Förslag till Avfallstaxa 2022 för Hällefors kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till
Avfallstaxa 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.
Justering för avfallshämtningen i taxan för 2022 görs inom befintlig intäktsram,
eventuellt underskott pga. ökat antal besök vid återvinningscentralen vilket
medför ökade kostnader, införd förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ och indexhöjning av entreprenörspriser regleras i avfallsfonden.
Taxan är kompletterad med avfallshämtning av markbehållare för flerbostadshus.
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i förslaget på ca
54% av den totala kostnaden, ca 46% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
Ändring av fördelningen görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna
byter till billigare abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtningen.
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I förslaget kommer endast fasta avgiften att höjas för verksamheter till 360 kr
(+10 kr).
Eftersom en större del av avgiften läggs på den fasta avgiften, kommer avgiften av den rörliga delen att minska. Hämtning av matavfall sänks och avgiften
för restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.
Förslaget innebär att:
•

Fasta avgiften för:
o

En villa är oförändrad 800 kr/år

o

Ett fritidshus är oförändrad 640 kr/år

o

En lägenhet är oförändrad 520 kr/år

o

En verksamhet höjs från 350 kr/år till 360 kr/år (+10 kr/år/verksamhet)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, sänks från 1 400 kr/år till 1 373 kr/år
(-27 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, sänks från 2 421 kr/år till 2 393 kr/år
(-28 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 14 004 kr/år till 14 412 kr/år (+408 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 30 726 kr/år till 31 245 kr/år (+519 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)
Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 10% och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser med 2%.
Förslaget innebär att:

•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp förblir oförändrade och eventuellt underskottet regleras i avfallsfonden
Alla priser redovisas inkl. moms.
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*(Sedan 1996, dvs. för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som
finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Hällefors kommun 2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2022.
______
Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
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Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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SBB2021-703

§ 100

Förslag till Avfallstaxa 2022 för Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta förslag till
Avfallstaxa 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.
Förslaget innebär en höjning för avfallhämtningen med 6% på intäktsramen
pga. ökat antal besök vid återvinningscentralen vilket medför ökade kostnader,
införd förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ och indexhöjning av entreprenörspriser.
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 7% och ligger i förslaget på ca
62% av den totala kostnaden, ca 38% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
Ändring av fördelningen görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna
byter till billigare abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtningen.
I förslaget är det en höjning av både fast och rörlig avgift.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Den rörliga avgiften får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens.

Förslaget innebär att:
•

Fast avgift för:
o

En villa höjs från 720 kr/år till 830 kr/år (+110 kr/år/hushåll)

o

Ett fritidshus höjs från 580 kr/år till 670 kr/år (+90 kr/år/hushåll)

o

En lägenhet höjs från 520 kr/år till 590 kr/år (+70 kr/år/lägenhet)

o

En verksamhet höjs från 390 kr/år till 450 kr/år (+60 kr/år/verksamhet)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 351 kr/år till 1496 kr/år
(+145 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 2 426 kr/år till 2 680 kr/år
(+254 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 14 064 kr/år till 16 530 kr/år (+2 466 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 30 726 kr/år till 36 078 kr/år (+5 352 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)
Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 10% och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser med 2%.
Förslaget innebär att:

•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 293 kr/tömning till 1 363 kr/tömning (+70 kr/tömning)
Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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*(Sedan 1996, dvs. för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som
finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2022.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2022.
______
Delges för åtgärd:
Nora kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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SBB2021-703

§ 101

Förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att anta förslag
till Avfallstaxa 2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.
Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallhämtningen med 11% på intäktsramen pga. reglering av underskott i avfallsfonden som till stor del beror
på ökat antal besök vid återvinningscentralerna vilket medför ökade kostnader,
införd förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ och indexhöjning av entreprenörspriser.
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i förslaget på ca
62% av den totala kostnaden, ca 38% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
Ändring av fördelningen görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna
byter till billigare abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtningen.
I förslaget är det en höjning av både fast och rörlig avgift.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Den rörliga avgiften får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens.
Förslaget innebär att:
•

Fast avgift för:
o

En villa höjs från 800 kr/år till 890 kr/år (+90 kr/år/hushåll)

o

Ett fritidshus höjs från 640 kr/år till 710 kr/år (+70 kr/år/hushåll)

o

En lägenhet höjs från 570 kr/år till 620 kr/år (+50 kr/år/lägenhet)

o

En verksamhet höjs från 430 kr/år till 460 kr/år (+30 kr/år/verksamhet)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 683 kr/år till 1 808 kr/år
(+125 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 189 kr/år till 3 438 kr/år
(+249 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 17 313 kr/år till 19 884 kr/år (+2 571 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 40 644 kr/år till 46 812 kr/år (+6 168 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)
Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 10% och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser med 2%.
Förslaget innebär att:

•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 264 kr/tömning till 1 334 kr/tömning (+70 kr/tömning)
Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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*(Sedan 1996, dvs. för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen
och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2022.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att
anta förslag till Avfallstaxa
______

Meddelas för åtgärd:
Lindesbergs kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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SBB2021-703

§ 102

Förslag till Avfallstaxa 2022 för Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag till Avfallstaxa 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och rättvisare taxa.
Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtningen med 6% på intäktsramen pga. ökat antal besök vid återvinningscentralen vilket medför
ökade kostnader, införd förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av entreprenörspriser och behov att öka avfallsfonden
för fortsatt sluttäckning av deponianläggningen vid Skäret.
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 15% och ligger i förslaget på ca
65% av den totala kostnaden, ca 35% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
Ändring av fördelningen görs för att säkerställa intäkterna när abonnenterna
byter till billigare abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtningen.
Eftersom en större del av avgiften läggs på den fasta avgiften, kommer avgiften av den rörliga delen att minska. Hämtning av matavfall sänks och avgiften
för restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och
hämtningsfrekvens.
Den större höjningen av 190 l kärlen påverkas av dyrare hantering pga. äldre
kärl som är i behov av nya reservdelar och fortsatt arbete mot avveckling av
kärlstorleken.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Förslaget innebär att:
•

Fast avgift för:
o

En villa höjs från 890 kr/år till 1 100 kr/år (+210 kr/år/hushåll)

o

Ett fritidshus höjs från 720 kr/år till 880 kr/år (+160 kr/år/hushåll)

o

En lägenhet höjs från 550 kr/år till 690 kr/år (+140 kr/år/lägenhet)

o

En verksamhet höjs från 350 kr/år till 450 kr/år (+100 kr/år/verksamhet)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 875 kr/år till 2 018 kr/år
(+143 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 552 kr/år till 3 648 kr/år (+96 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 190 l kärl och hämtning varannan vecka av
matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 2 177 kr/år till 2 511 kr/år
(+334 kr/år)

•

Årsavgiften för en villa med ett 190 l kärl och hämtning varannan vecka av
blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 4 864 kr/år till 5 706 kr/år
(+842 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
matavfall/restavfall höjs från 17 406 kr/år till 20 934 kr/år (+3 528 kr/år)

•

Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning av
blandat avfall höjs från 44 013 kr/år till 47 862 kr/år (+3 849 kr/år)

•

Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)
Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 10% och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser med 2%.
Förslaget innebär att:

•

Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang höjs från
1 387 kr/tömning till 1 461 kr/tömning (+74 kr/tömning)
Alla priser redovisas inkl. moms.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17

36

*(Sedan 1996, dvs. för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som
finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme)

För ärendet aktuella handlingar
Förslag till Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2022.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun
att anta förslag till Avfallstaxa 2022.
_____
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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SBB2021-722

§ 103

Remissyttrande, medborgarförslag om hundrastgård och
utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro, Lindesbergs kommun

Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
hundrastgård och utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro, Lindesbergs
kommun.
Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslår SPF och PRO i Fellingsbro att gamla Brogårdsområdet utvecklas som en park, utemiljön på servicehemmets baksida utvecklas och att en hundrastgård anläggs.
Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande senast 210930.

Förslag till yttrande
Direktionen föreslår att kommunen lämna över frågan om utemiljön vid Idrottsvägen 2 till FALAB/LIBO. Det rekommenderas att stämma av utvecklingen av
fastighetens utemiljö med en eventuell nygestaltning av parkmarken.
För parkmarken föreslås att lämna ett utredningsuppdrag för en ny gestaltning.
För kvartersmarken kan kommunen lämna ett uppdrag till förbundet att sköta
marken tillsvidare som parkmark (del av Kvasta 1:46) i enlighet med utredningsuppdraget.
För en gångvägsförbindelse under järnvägsbron föreslås att lämna ett utredningsuppdrag för vägdragning till förbundet.
För hundrastgården kan kommunen beställa en projektering av förbundet. En
kostnadsuppskattning för en enkel hundrastgård, 20 x 40 m med ett staket på
1,3m ligger på ca 275 tkr. För driften rekommenderas föreningsdrift.
Bakgrund
Syftet i detaljplanen från 1999 var att göra det möjligt att uppföra ett nytt äldreboende. Parkmarken som exploaterades skulle ersättas med parkmark i ett attraktivare läge vid Brogården (som revs 2002). Någon parkmark anlades dock
inte. Ytan sköttes sedan rivningen med slaghack och sporadisk förkommande
röjningar.
Detaljplanen möjliggör dessutom en gångvägsförbindelse längs Ässingån under järnvägsbron.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Servicehemmet på Idrottsvägen 2 ägs av Khf i Lindesberg Ab (tillhörande
FALAB/LIBO).
Utemiljö Idrottsvägen 2
En anpassning av utemiljön till Idrottsvägen 2 behöver initieras av fastighetsägaren. Det rekommenderas att stämma av en ny gestaltning av fastighetens
utemiljö med en eventuell utveckling av parkmarken.
Parkmark
Enligt detaljplanen från 1999 skulle parkmark iordningställas efter ny exploatering och rivning av Brogården. Idag leder en gammal asfalterad väg genom
området och ytorna sköts med slaghack och sporadiska röjningar på en minimal nivå. På parkmarken ligger en gammal jordkällare. Växtligheten består
bl.a. av lind, syren och blåsippor. Höjdskillnader är lämpade för en pulkabacke.
En del av Kvasta 1:46 är planlagt för bostäder och vård. Tillsvidare föreslås att
införliva denna ytan i parkskötseln.
Detaljplanen möjliggör att skapa en gångvägsförbindelse längs Ässingån under järnvägsbron. Denna gångvägen skulle vara av överordnad betydelse för
grönstrukturen och rekreation i Fellingsbro. Att nyttja gröna stråk i bilfria miljöer
är hälsofrämjande och positivt ur ett barnperspektiv. Badet och idrottsområdet
nås därmed enkelt av barn som bor söder om järnvägen. Det rekommenderas
därför att utreda möjligheten och kostnader för en gångvägsförbindelse.
Hundrastgård
Antalet hundar har generellt ökat under pandemin. En Hundrastgård kan vara
en viktig mötesplats för hundar och hundägare. Skötsel och renhållning på en
hundrastgård bygger mycket på att vissa standarder efterlevs av brukarna. Det
rekommenderas därför och av arbetsmiljöskäl att förutsätta föreningsskötsel.
Beroende på byggstandard, storlek och eventuella möjligheter till avdelning för
att kunna separera hundarna kan kostnader för en hundrastgård variera. En
enklare hundrastgård (20 x 40m) med ett staket på 1,3 m uppskattas till ca 275
tkr.

För ärendet aktuella handlingar
Detaljplan kvarteret RO mm i Fellingsbro, Lindesbergs kommun; nr 392
Remiss medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro.

______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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§ 104

Redovisning av delegationsbeslut
Direktionens beslut
Beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Anmälda delegationsbeslut 20210604--20210909
Avskrivning VA nr 403-542
Avskrivning renhållning nr 537-768
Avskrivning Mindre belopp nr 80-128
Amorteringsplan 14-17
Anställningsavtal 38-60
Timrapporter 99-179

SBB2020-806-5

Delegationsbeslut, granskningsyttrande för detaljplan för
del av Tredingen 1:1 m.fl. i Lindesbergs kommun. S-2019735

SBB2021-738-1

Delegationsbeslut, trafikanordningsplan Slukhål vid ledningsnätet, Östermalmsvägen/Sveavägen, Lindesberg
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan Proppning och ny
brandpost, Nyborgsgatan 1, Lindesberg
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan omläggning servisventil, Ljusnarsvägen 16 Kopparberg
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan Omläggning spillledning, Dalsbrogatan 3, Kopparberg
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servisventil, 20210701-20210731, Björnvägen 16, Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Omläggning servis,
Wahlbergsvägen 16, Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Omläggning
brandpost, Navarevägen 8, Striberg Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Åtgärdsarbete
spilledning, 20210708-20210731, Norrtorpsgatan 7 Lindesberg

SBB2021-739-1
SBB2021-740-1
SBB2021-741-1
SBB2021-742-1
SBB2021-743-1
SBB2021-748-1
SBB2021-745-2

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SBB2021-640-3
SBB2021-786-1

Delegationsbeslut tilldelning Lokalvårdsmaskiner Q2 2021
Delegationsbeslut, Ansökan om trafikanordningsplan Akut
vattenläcka, 20210721-20210723, Badvägen 2 Grythyttan,
Hällefors kommun.

SBB2021-689-4

Delegationsbeslut, samrådsyttrande, detaljplan Lindesby
1:11 m fl Charlottenlund Lindesbergs kommun
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-012-231
SBB2021-909-3
SBB2021-950-1
SBB2021-957-1
SBB2021-970-1
SBB2020-237-1
SBB2020-235-1
SBB2020-235-2
SBB2021-427-1

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut grävtillstånd: 685571 Stripavägen 5 & 7
Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut transportdispenser TRV 2021/91220
och TRV 2021/91221
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Broreparation,
2021-12-31, Lärkebron Nora.
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Provborrning,
Brandtvägen och Rydellvögen Hällefors kommun
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan Broreparation,
Laxbrogatan Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut, upphävande av lokal trafikföreskrift
1885 2010-00006 Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut, upphävande av lokal trafikföreskrift
1884 2008-00068 Nora kommun
Delegationsbeslut, upphävande av lokal trafikföreskrift
1884 2008-00092 Nora kommun
Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2021-427: Utbyggnad av cirkulationsplats på länsväg
762 i Nora
Delegationsbeslut, Yttrande TRV 2021/58966
Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2021-262: Schakt- och transporttjänster för löpande
driftarbeten

SBB2021-012-184

Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 685361 Grönbodavägen 10, Storå
Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 685362 Skulstavägen
16, Fellingsbro
Delegationsbeslut, TA-plan Skogsbrynet 10, Lindesberg
Delegationsbeslut Ansökan grävtillstånd: 685364 Friggagatan 8 och 15 Nora
Delegationsbeslut, sekretess
Delegationsbeslut yttrande gällande ansökan om dispens i
Lindesby Yxsjöns vattenskyddsområde
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685363 Skolvägen 6,
Stråssa
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 684876 Högstadievägen
2, Lindesberg
Delegationsbeslut, Bekräftelse: Tilldelningsmeddelande i
upphandling SBB 2021-383: Parkeringsövervakningstjänster
Delegationsbeslut Serviceavtal OSN32C
Delegationsbeslut parkeringstillstånd LS, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd ME, Hällefors

SBB2021-392-2
SBB2021-012-183
SBB2021-427-2
SBB2021-546-2
SBB2021-012-187
SBB2021-012-186
SBB2021-383-2

SBB2021-524-2
SBB2021-557-2
SBB2021-598-2

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-629-2
SBB2021-262-1

SBB2021-012-185

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

Sida

2021-09-17

41

Delegationsbeslut parkeringstillstånd KHJ, Kopparberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd RR, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd KL, Gusselby
Delegationsbeslut parkeringstillstånd EL, Riddarhyttan
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Bygga ut fastighet
och markarbete, Gillersvägen 20 Hällefors kommun
20210621-20210731

SBB2021-666-2

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Rådstugugatan 26, Schakt för elkabel 20210617-20210730, Nora kommun
Delegationsbeslut, Tilldelning resebyråtjänster
Delegationsbeslut, Bekräftelse: Tilldelningsmeddelande i
upphandling SBB2021-466: Utbyggnad av Rya vattenverk i
Lindesberg - Bygg & Mark

SBB2021-178-1

Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2021-178: Ny överbyggnad Västra Loppholmsbron i
Lindesberg

SBB2021-624-3
SBB2021-610-2
SBB2021-636-2
SBB2021-643-2
SBB2021-641-2
SBB2021-645-2
SBB2021-649-2
SBB2021-653-2
SBB2021-670-2
SBB2021-674-2
SBB2021-012-189

Delegationsbeslut parkeringstillstånd ÅE, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd AG, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd RTB, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MW, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd ÖN, Fellingsbro
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MA, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd AK, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd VA, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd HW, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd KPH, Hällefors
Delegationsbeslut grävtillstånd 685371 Kyrkogårdsgatan 9
Kopparberg.
Delegationsbeslut, yttrande ansökan om tillstånd för borrning för grundvattenrör i Rya vattenskyddsområde, Lindesbergs kommun

SBB2021-665-2

SBB2021-012-188
SBB2021-701-1
SBB2021-704-1

SBB2021-615-2
SBB2021-528-1

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-581-2
SBB2021-558-2
SBB2021-498-2
SBB2021-380-4
SBB2021-661-2

SBB2021-684-1
SBB2021-466-1

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Delegationsbeslut Grävtillstånd 685368 Köpingsvägen
Lindesberg
Delegationsbeslut, körtillstånd 001-007, Peab Asfalt
20210101-20230930, Nora tätort. LTF 1884 2009-00028
Delegationsbeslut trafikanordningsplan belysning/fundament, Storgatan Nora, 20210628-210703,
Strömvalls
Delegationsbeslut, Samrådsyttrande, detaljplan Fibbetorp
1:16 Nora kommun.
Delegationsbeslut tilldelning och upphandlingsprotokoll
Rya vv maskin 210701
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-012-190
SBB2021-012-194
SBB2021-012-191
SBB2021-012-192
SBB2021-012-193
SBB2021-671-4
SBB2021-659-4
SBB2021-726-2
SBB2021-724-2

SBB2021-012-196
SBB2021-012-197
SBB2021-012-198
SBB2021-459-2
SBB2021-361-2
SBB2021-383-3
SBB2021-012-195
SBB2021-734-2
SBB2021-012-199
SBB2021-012-200
SBB2021-012-201
SBB2021-012-202

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut 685445 Akut grävtillstånd Curlinggatan
7 Lindesberg
Delegationsbeslut 685440 Ansökan om Grävtillstånd Nygatan 22 Nora
Delegationsbeslut 685443 Grävtillstånd Noravägen 26
Gyttorp
Delegationsbeslut 685444 Grävtillstånd Storgatan 29-41
Nora
Delegationsbeslut 685440 Ansökan om Grävtillstånd Nygatan 22 Nora
Delegationsbeslut, bil som kört i potthål, Storgruvegatan
Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut, olycka med rullskidor, Hagbyvägen/Kvarnbacken Nora
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Grop/Schakt för
fiber, Noravägen 26 Gyttorp
Delegationsbeslut SBB2021-724-yttrande över JME Music
ABs ansökan A380.133/2021 hos polisen om tillstånd att
anordna Konsert Malmtorget Kopparberg. 20210827,28
Delegationsbeslut 685466 Grävtillstånd Stenfallsgatan 1,
Frövi
Delegationsbeslut 685467 Grävtillstånd Kofallsvägen 26,
Frövi
Delegationsbeslut 685463 Grävtillstånd Älvstorpsvägen 8
Nora
Delegationsbeslut, blomlådor som fartdämpande åtgärd,
Östermalmsvägen 43B Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Knut Holms väg 6
Grythyttan
Delegationsbeslut, förordnande parkeringsövervakning
20210815-20220814
Delegationsbeslut 685470 Akut Grävtillstånd: Bönhusbacken/Gruvvägen, Ställberg
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan Schaktning, Sikforsvägen 29 Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685454 Östermalmsvägen/Sveavägen, Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685455 Nyborgsgatan 1,
Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685456 Ljusnarsvägen 16,
Kopparberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685457 Dalsbrogatan 3,
Kopparberg
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-012-203
SBB2021-012-204
SBB2021-747-1

SBB2021-744-2
SBB2021-012-205
SBB2021-012-206
SBB2021-359-2
SBB2021-362-2
SBB2021-749-1
SBB2021-012-207
SBB2021-760-2
SBB2021-759-2

SBB2021-012-208
SBB2021-685-2
SBB2021-012-209
SBB2021-012-210
SBB2021-457-1
SBB2021-693-4
SBB2021-357-2
SBB2021-012-211

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685458 Björnvägen 16,
Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685459 Wahlbergsvägen
16, Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Nyläggning spolbrunn, 20210705-20210805, Bergslagsgatan 43, Grythyttan Hällefors kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Omläggning servisventil, Vinbärsvägen 3 Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685469 Norrtorpsgatan 7,
Frövi
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685459 Wahlbergsvägen
16, Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Hurtigvägen 21
Hällefors Grop 20210331--20210531
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Kronhagsvägen 4
Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Omläggning servis,
Filaregatan 4, Kopparberg
Delegationsbeslut 685471 Grävtillstånd: Filaregatan 4,
Kopparberg
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Prästgatan 6 Lindesberg
Delegationsbeslut SBB2021-759-yttrande om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, Uteservering
inne på Hällevi IP Hällefors , 20210827 och 20210904,
Delegationsbeslut Grävtillstånd 685462 Kungsgatan 12A,
Nora
Delegationsbeslut, GIS-ingenjör
Delegationsbeslut 685521 Grävtillstånd Bondskogsvägen
26 Lindesberg
Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 685536 Badvägen 2,
Grythyttan
Delegationsbeslut tilldelning Schakt- och transporttjänster
för mindre projekt
Delegationsbeslut skadeärende, punktering på däck Bondegatan Nora kommun.
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Grävlingsvägen 2
Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685539 Bygatan 1, Gusselby

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut SBB2021-790-yttrande över Ramsbergs
Ryttarkamraters ansökan A419.074/2021 hos polisen om
tillstånd att anordna Ryttartävling dressyr, 2021-07-31
Ramsberg

SBB2021-706-2

Delegationsbeslut Yttrande gällande åtgärder inom
Spannarboda och Morskoga vattenskyddsområden, Lindesbergs kommun

SBB2021-732-2

Delegationsbeslut yttrande installation värmepump inom
Norra Allmänningbo vattenskyddsområde, Lindesbergs
kommun

SBB2021-754-2

Delegationsbeslut yttrande gällande ansökan om anläggande av överföringsledning inom Vasselhyttans vso
Delegationsbeslut yttrande, kemikaliehantering tillfälligt
timmerupplag inom Lindesby/Yxsjön vattenskyddsområde
Nora Lindesby 17:9

SBB2021-012-212
SBB2021-012-214
SBB2021-012-215
SBB2021-012-216
SBB2021-012-217
SBB2021-803-2

SBB2021-673-1
SBB2021-012-213
SBB2021-012-218
SBB2021-631-2
SBB2021-012-219
SBB2021-012-220
SBB2021-553-2

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-790-2

SBB2021-635-3

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Delegationsbeslut Grävtillstånd 685527 Vargtorpsvägen
Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685520 Vesslingegatan 2,
Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685518 Kvarnvägen 29,
Storå
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685514 Rya Vattenverk,
Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685513 Hedvägen 52,
Frövi
Delegationsbeslut SBB2021-803-yttrande över ansökan
A409.671/2021 hos polisen om tillstånd för att utföra fasadtvätt från skylift Prästgatan 6 Lindesberg, 2021080420210805
Delegationsbeslut, tillförordnad förbundschef sommaren
2021
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685503 Skinnarbacken 4,
Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685495 Bergslagsgatan
12, Nora
Delegationsbeslut, Förändring av tjänst inom avfallsavdelningen
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685558 Kyrkvägen 50,
Kopparberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685553 Bärnstensvägen
2, Storå
Delegationsbeslut, Sekretess på utlämnande av anbud GCbana Guldsmedshyttan
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut, yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Linde marknad 24
september 2021. A373.777/2021 trafik

SBB2021-816-2
SBB2021-823-2

Delegationsbeslut, TA-plan Kyrkvägen 50, Kopparberg
Delegationsbeslut, yttrande ansökan tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, Ljusnarsbergs kommun
Marknad Kopparberg 210920--211030 A434.039/2021

SBB2021-768-2
SBB2021-843-2
SBB2021-842-2
SBB2021-837-2
SBB2021-836-3
SBB2021-835-2
SBB2021-827-2
SBB2021-828-2
SBB2021-826-2
SBB2021-847-2

Delegationsbeslut, TA-plan Skinnarbacken 4, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Hammarvägen 67, Hällefors
Delegationsbeslut, TA-plan Kvarnbacken 2, Nora
Delegationsbeslut, yttrande TRV 2021/84911
Delegationsbeslut, yttrande TRV 2021/84912
Delegationsbeslut, yttrande TRV 2021/84913
Delegationsbeslut, TA-plan Stripavägen 5-7, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Måmstigen 7-21, Lindesberg
Delegationsbeslut, TA-plan Otteshagen 2-4
Delegationsbeslut, yttrande över ansökan om tillstånd
A449.316/2021 bergslagens spektakelteater vandringsteater Lindesberg 12 - 15 augusti 2021

SBB2021-012-222

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685581 Rådstugugatan 7,
Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685578 Kvarnbacken 2,
Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685578 Hammarvägen
67, Hällefors
Delegationsbeslut, TA-plan Rådsugugatan 7, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Schillingvägen 17-19 Hällefors
Delegationsbeslut, yttrande över Lions Club Lindesbergs
ansökan A373.777/2021 hos polisen om tillstånd att anordna Linde marknad 24 september 2021

SBB2021-012-224
SBB2021-845-2
SBB2021-855-2
SBB2021-814-3

SBB2021-012-221
SBB2021-852-2
SBB2021-012-225
SBB2021-012-226
SBB2021-862-2
SBB2021-012-227
SBB2021-865-2

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-814-2

SBB2021-012-223

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685582 Borgmästargatan
20, Nora
Delegationsbeslut, TA-plan Rådstugugatan 38, Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685478 Sikforsvägen 1517, Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685590 Schillingvägen 1719, Hällefors
Delegationsbeslut, TA-plan Ekenäsvägen 5, 18 Frövi
Delegationsbeslut Akut grävtillstånd: 685600 Tallvägen 12,
Ställdalen
Delegationsbeslut, Yttrande dispenstransport TRV
2021/85619 och TRV 2021/85621
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-868-2
SBB2021-012-228
SBB2021-012-229
SBB2021-873-2
SBB2021-871-2
SBB2021-012-230
SBB2021-751-3
SBB2021-879-2

SBB2021-012-232
SBB2021-893-2

Sida
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Delegationsbeslut, yttrande Dispenstransport TRV
2021/85579
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685597 Havrevägen 8, Ås
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685596 Ekenäsvägen 5,
18, Frövi
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Cirkulationsplats
väg 762 . Nora.
Delegationsbeslut ansökan trafikanordningsplan Nobelvägen 3D, Gyttorp
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685604 Nobelvägen 3D,
Gyttorp
Delegationsbeslut, samrådsyttrande Lindeshyttan 2:15, S2021-324
Delegationsbeslut SBB2021-879- yttrande över Axels
Group ABs ansökan A465.802/2021 hos polisen om tillstånd att anordna tivoli, karuseller, food trucks, mm
20210823-20210829, Cirkusplatsen Skojarbacken Nora
Delegationsbeslut akut Grävtillstånd: 685613 Ekenäsvägen
3 Frövi
Delegationsbeslut SBB2021-893- yttrande över PRO Lindesbergs ansökan A462.815/2021 hos polisen om tillstånd
att anordna friluftsdag i Oscarsparken Lindesberg 22 september 2021
Delegationsbeslut, yttrande, konsekvensutredning avseende loka trafikföreskrifter på väg 50 vid korsning med väg
833 inom Nora kommun 258-6613-2020

SBB2021-012-233

Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 685618 Kvarnvägen
9, Nora
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Köpingsvägen 15
Lindesberg.
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Bergmästaregatan 17 Kopparberg
Delegationsbeslut yttrande transportdispens bred transport. TRV 2021/90142
Delegationsbeslut SBB2021-900 - yttrande över Naturskyddsföreningens ansökan A471.638/2021 hos polisen
om tillstånd att anordna traditionell äppelfestival, Alntorps
ö, Nora

SBB2021-881-2
SBB2021-902-2
SBB2021-900-2

SBB2021-908-2
SBB2021-907-2
SBB2021-012-234

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-853-2

SBB2021-882-2

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Rågvägen 8-10 Ås
Nora kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Gjutarevägen 1
Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685626 Rågvägen 8-10, Ås
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-012-235
SBB2021-795-2
SBB2021-911-2
SBB2021-910-2
SBB2021-667-2
SBB2021-711-2
SBB2021-719-3
SBB2021-012-236
SBB2021-012-237
SBB2021-012-238
SBB2021-912-2
SBB2021-913-2
SBB2021-012-240
SBB2021-916-2
SBB2021-920-2
SBB2021-012-239
SBB2021-783-2
SBB2021-698-2
SBB2021-586-4
SBB2021-731-2
SBB2021-012-241
SBB2021-012-242
SBB2021-094-3
SBB2021-937-2

SBB2021-825-2

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685627 Gjutarevägen 1,
Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Stafettgatan 1
Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut, dispenstransport TRV 2021/91225
Delegationsbeslut dispenstransport. TRV 2021/91222
Delegationsbeslut, samrådsyttrande, detaljplan för del av
Mariedal 1:1 i Frövi, Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut, samrådsyttrande, detaljplan för Rockhammar 1:3 etapp 1, Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut, samrådsyttrande, detaljplan för Nora
1:1 Nora Kommun. S-2021-221
Delegationsbeslut grävtillstånd 685634 Storgatan Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685631 Hammarvägen
50, 54, Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685630 Lekbergsvägen
40, Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Lekbergsvägen 40
Hällefors
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Hammarvägen 50,
54 Hällefors
Delegationsbeslut 6857570 avslag på Ansökan om att få
gräva på Månstigen i Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut, TA-plan Idrottsvägen 7, Lindesberg
Delegationsbeslut, Yttrande Norasjön runt
Delegationsbeslut grävtillstånd: 685572 Otteshagsvägen 2
& 4, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut parkeringstillstånd JB Nora kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd SK Hällefors kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd BM Nora kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd EH Lindesbergs
kommun
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685634 Storgatan Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685635 Idrottsvägen 7
Lindesberg
Delegationsbeslut, Tillförordnad avdelningschef Avfall och
återvinning fr o m 20210901
Delegationsbeslut yttrande ansökan om schaktning vid Rya
vattenverk, Rya vattenskyddsområde, Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, KK Lindesbergs
kommun
Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2021-863-2
SBB2021-848-2
SBB2021-824-2
SBB2021-815-2
SBB2021-818-2
SBB2021-918-2
SBB2021-876-2
SBB2021-935-2
SBB2021-811-2
SBB2021-807-1

SBB2021-012-244
SBB2021-012-243
SBB2021-956-3

SBB2021-959-2
SBB2021-967-2
SBB2021-167-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-17
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Delegationsbeslut parkeringstillstånd, TH Frövi Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, JM Hällefors kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, JI Fellingsbro Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, KK Lindesbergs
kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, SOK Hällefors kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd RF Lindesbergs
kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MLA, Hällefors
kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MB Nora kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, HS Lindesbergs
kommun
Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2021-807: Ombyggnad av VA-ledningar på Sindergränd
i Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685647 Hammarvägen
21, Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685648 Gjutarvägen 13,
Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut, yttrande gällande transportdispens,
tung och bred transport, 20210907 genom Lindesbergs
kommun. TRV 2021/95132
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Schakt samt justering, Prästgatan 8 Nora
Delegationsbeslut trafikanordningsplan Fjärrvärme, Nyborgsgatan Lindesbergs kommun.
Delegationsbeslut, uppehåll avfallshämtning 168-247
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§ 105

Meddelanden för kännedom
SBB2021-905-2

SBB2021-089-4

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 166. Remiss
revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om
träskyddsbehandling.
Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 163, Plan för att
förbättra säkerheten vid avloppsanläggning i Ställberg,
Ställberget 6:15, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

SBB2021-090-5

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 162, Plan för att
åtgärda föreläggande om avloppsanläggning i Hörken,
Högfors 2:19, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

SBB2021-091-5

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 161, Plan för att
åtgärda föreläggande om avloppsanläggning i Yxsjöberg,
Norra Hörken 2:60, Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Protokollsutdrag Ljusnarsbergs kommun Au § 164 Remiss,
förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner,
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

SBB2021-071-23

SBB2020-358-10

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs kommun KS § 196
Remissvar angående nya styrdokument för
Samhällsbyggnad Bergslagen, KPMG

SBB2021-336-4

Protokollsutdrag, Ljusnarsbergs kommun KF § 48
Upphävande av beslut utanför VO för vatten och avlopp
(VA), Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

SBB2017-736-9

Protokollsutdrag, förslag till försäljning av fastigheten
Älvestorp 11:3 och köp av fastigheten Stängeln 14
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde
den 15 juni 2021 KS § 79 - Översiktsplan för Storå och
Guldsmedshyttan tätorter

SBB2021-690-1

SBB2021-091-4

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 149 Beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om föreläggande
att åtgärda bristfälligt avlopp, Norra Hörken 2:60

SBB2021-090-4

Protokollsutdrag Ljusnarsbergs Au § 150 Beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om föreläggande
att åtgärda bristfälligt avlopp, Högfors 2:19

SBB2021-251-17

Protokollsutdrag Hällefors KF § 82
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning
2020. (KS21/00068) Expediering av beslut

SBB2021-251-15

Protokollsutdrag Nora KF 2021-06-09, § 45
Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2020

SBB2021-251-14

Protokollsutdrag Nora KF 2021-06-09, § 44 Årsredovisning
2020 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
ProtokollsutdragKS 2021/126-7 - Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 KF §
70 - Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023
- 2024

SBB2021-095-4
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SBB2020-041

§ 106

Återrapportering övriga frågor/ Konsult/ köp av tjänster
Övrig fråga från Ewa-Leena Johansson (S):
- Hur har kostnaderna konsulter/köp av tjänster utvecklats över 10 år.
Mattias Sjöberg redovisar förbundets konsultkostnader över tid.
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Direktionen

SBB2021-1024

§ 107

Underhållsplaner för broar inom Hällefors, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun
Mikael Sundh (Tyréns) och Henrik Osterman (förbundet) redogör för arbetet
med de kommunala broarna inom förbundets verksamhetsområde.
Beskrivning av ärendet
•
•
•
•
•

Arbetet inleds med en inventering av kommunala konstruktioner samt handlingar (gå igenom arkiv, ritningar eller andra underlag i form av protokoll, slutrapporter, tidigare inspektioner etc)
Parallellt utförs broinspektioner (HI) under 2019/2020 för att fastslå broarnas
status
Efter utförda inspektioner upprättas under 2021 en brounderhållsplan
Förvaltarsystemet BaTMan (Bridge and Tunnel Management, eller på svenska
Bro och tunnelförvaltning) har använts under arbetet
Totalt ca 70 st inom förbundets fyra kommuner
Utifrån de genomförda inventeringarna har nu underhållsplaner tagits fram för
respektive kommun, där kostnaden för de planerade åtgärderna framgår för
2021-2025.
Dessa planer kommer att presenteras på ett KNÖL-KS under början av 2022.
_____
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 108

Aktuella upphandlingar
Anneli Ämström informerar om det aktuella läget inom upphandling.
_____
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§ 109

Aktuell information från förbundschef
Förbundschefen informerar direktionen om aktuella frågor.
______
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