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Kommunstyrelsen 2020-06-09 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:00 
 
 
Elizabeth Peltola (C) Maria Johansson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av föredragningslista  
 

Beslutsärenden 
3 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Vena 

bostadsområde, etapp 1) 
2020/45 

4 - 20 

4 Granskning av detaljplan Gunnar Gröpe 1,2 och 4 
- centrum 

2018/3 
21 - 238 

5 Uppdrag för detaljplan för Kattesjön i Diö 2020/6 
239 - 243 

6 Ändring av detaljplan för kvarteret Gladan 2020/42 
244 - 251 

7 Ansökan om planbesked för Diö 4:11 2020/12 
252 - 270 

8 Södra Smålands Avfall & Miljö AB-Avfallsplan 2018/59 
271 - 426 

9 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 
(Majtorp 1:1) - äskande 

2018/136 
427 - 434 

10 Lokalbehov högstadium- Linnéskolan 2019/79 
435 - 438 

11 Hyresavtal Folkets hus 2020/35 
439 - 452 

12 Avgifter simhallen 2020 2019/114 
453 - 462 

13 Pehr Hörbergsgården 2020/60 
463 - 488 

14 Förfrågan om ställningstagande bergtäkt 2018/71 
489 - 497 

15 Delårsrapport 1 Älmhults kommun 2020/41 
498 - 581 
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16 Finansiell rapport DR1 Älmhults kommun 2020/41 
582 - 587 

17 Justering av budgetprocess 2021 2020/55 
588 

18 Investeringsanslag kopiatorer 2020/20 
589 - 591 

19 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning 
under övergångsperiod - svar på återremiss 

2018/136 
592 - 601 

20 Uppföljning av antal som väntar på plats till 
särskilt boende 

2018/83 
602 - 603 

21 Reglemente miljö-och byggnämnden-revidering 2019/116 
604 - 619 

22 Delegeringsordning kommunstyrelsen - revidering 2019/116 
620 - 636 

23 Miljöplan 2030 - revidering 2016/113 
637 - 643 

24 Svar på motion om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta - Michael Öberg (MP) 

2019/118 
644 - 648 

25 Svar på motion om tobaksfritt liv för barn och 
unga - Michael Öberg (MP) 

2020/22 
649 - 655 

26 Svar på motion om förebyggande av skador 
orsakade av vildsvin - Monica Haider (S) 

2019/91 
656 - 670 

27 Meddelanden  
671 - 842 

28 Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Informationsärenden 
29 Information utifrån Covid-19  

 

30 Servicecenter-uppdatering om arbetet  
 

31 Projekt Södra Möckeln-redovisning av utredning  
 

32 Cykelplan-lägesrapport  
 

33 Strategisk information  
 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Klockan       
Ärende 3-6 Arpine Minasyan, stadsarkitekt 8.10-8.30    
Ärende 7 Karin Wennberg. planarkitekt 8.30 
Ärende 8 Cecilia Axelsson, miljöstrateg 

Paul Robertsson, planeringschef 
8.40 

Ärende 9 Anders Nyberg, tf. kommunchef 
Paul Robertsson, planeringschef 

8.50 

Ärende 10 Anders Nyberg, tf. kommunchef 
Paul Robertsson, planeringschef 

9.00 

Ärende 11 Roger Johansson, utbildningschef 9.15 
Ärende 12 Roger Johansson, utbildningschef 9.25 
Ärende 13 Anders Nyberg, tf. kommunchef 

Paul Robertsson, planeringschef 
9.30 

Ärende 14 Paul Robertsson, planeringschef 9.55 
Ärende 15 Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef 10.00 
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 Ärendet 16 Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef 10.10 
Ärende 29 Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sara Vaarning Vetter, chef arbetsmarknadsenhet 
11.15 
11.25 

Ärende 30 Stina Ramberg Fälth, servicechef 11.35 
Ärende 31 Johanna Kihlström, planarkitekt 11.45 
Ärende 32 Cecilia Axelsson, miljöstrateg 11.55 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 61 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Vena 
bostadsområde, etapp 1) 
Ärendenummer KS 2020/45 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för del av Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, 
etapp 1) i Älmhult, Älmhults kommun.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1) i 
Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, 
etapp 1) i Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och 
bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, centrum, kontor, tillfällig 
vistelse som hotell och konferenslokaler. Detaljplanen stämmer överens med 
översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som en ny 
stadsdel med blandad bebyggelse.  
Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, söder om Vena mosse 
och väster om förlängning av Norra Ringvägen. 
Planförslaget handläggs med standard planförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen. Kommunstyrelsen antar detaljplanen. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 Orienteringskarta daterat 2020-05-17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 6 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 68 

 Länsstyrelsens beslut att upphäva del av antagen detaljplan för del av Bökhult 
2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhults kommun daterat 2020-04-15 

_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(3) 

Kommunledningsförvaltning 
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Detaljplan för del av Del av Bökhult 2:1 (Vena 
bostadsområde, etapp 1 i Älmhult, Älmhults 
kommun  
Ärendenummer KS Ärendenummer  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, centrum, kontor, tillfällig 
vistelse som hotell och konferenslokaler.    
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen, som anger 
markanvändningen inom planområdet som en ny stadsdel med blandad 
bebyggelse.  
Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, söder om Vena mosse 
och väster om förlängning av Norra Ringvägen. 
Planförslaget handläggs med standard planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen. Kommunstyrelsen antar detaljplanen. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsunderlag 
 Orienteringskarta (2020-05-17) 

 Kommunfullmäktiges antagandebeslut för detaljplan för del av Bökhult 2:1 
(Norra Ringvägens förlängning) (2020-01-27, §6) 

 Kommunstyrelsens beslut att medge Länsstyrelsen i Kronobergs län att endast 
upphäva de delar i detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, så att 
detaljplanen i övrigt kan vinna laga kraft. (2020-04-07, §68) 

 Länsstyrelsens beslut att upphäva del av antagen detaljplan för del av Bökhult 
2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i Älmhults kommun. (2020-04-15) 

 
Ärendebeskrivning 
Planområdet har varit en del av detaljplanen för del av Bökhult 2:1 (Norra 
Ringvägens förlängning) som Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020.  
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och 
att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse, 
drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar och pumpstation. 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(3) 

Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult 
västerifrån.  
Cirka 400 meter väster om planområdet ligger en moräntäkt på fastigheten 
Svanaboda 3:1, som har tillstånd för sin verksamhet fram till år 2034. I täkten 
uppstår störningar främst i form av krossning, som ger bullerpåverkan i 
närområdet. 
Länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut 
med skälet att kommunens beslut att anta detaljplanen kan antas innebära att en 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. Länsstyrelsen anser 
att det inte är säkerställt i planen att de gällande riktvärdena för buller uppfylls. 
De delar inom planområdet som berörs är de som har planlagts för 
bostadsändamål.  
Länsstyrelsen har den 18 mars inkommit med förfrågan angående prövning av 
detaljplanen för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning) och anser att 
det vore lämpligast att endast upphäva de delar av detaljplanen som planläggs 
för bostadsändamål, om kommunen medger det.  
Kommunstyrelsen beslutade att medge Länsstyrelsen i Kronobergs län att endast 
upphäva de delar i detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, så att 
detaljplanen i övrigt kan vinna laga kraft. (2020-04-07) 
Länsstyrelsen beslutade att upphäva den antagna detaljplanen för del av Bökhult 
2:1 (Norra Ringvägens förlängning) i de delar som planlagts för bostadsändamål 
(2020-04-15 §68). Övriga delar har vunnit Laga kraft (2020-04-15). 
Kommunledningsförvaltningen ansöker nu om ett nytt uppdrag att upprätta en 
detaljplan som innefattar den upphävda delen av detaljplanen för del av Bökhult 
2:1 (Norra Ringvägens förlängning) som medger bostäder. Vid framtagandet av 
en ny detaljplan ska bullerfrågan hanteras och planen ska villkora att åtgärder 
som förebygger olägenheter från omgivningsbuller vidtas innan startbesked ges 
för bostäder. 
 
 

Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för del av Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, 
etapp 1 i Älmhult, Älmhults kommun.  

‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1 i 
Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 

‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 
1 i Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen. 

 
Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  3(3) 

 
Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 6 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 – Norra 
Ringvägens förlängning – antagande 
Ärendenummer KS 2017/89 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra 

Ringvägens förlängning) enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att 
skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell, 
konferenslokaler, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar 
och pumpstation. Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré 
till Älmhult västerifrån. För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult 
planeras en gata genom planområdet.    
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen, som anger 
markanvändningen inom planområdet som en ny stadsdel med blandad 
bebyggelse. 
Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, i korsningen 
Hallandsvägen och förlängning av Norra Ringvägen. 
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen. Planförslaget är i antagandeskedet. Kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 8 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-20 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 180 

 Granskningsutlåtande daterat 2020-01-12 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Plankarta daterad 2019-12-11 

 Planbeskrivning daterad 2019-12-11 

 Samrådsredogörelse daterad 2019-10-11 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-04-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 68 Detaljplan för del av Bökhult 2:1 - Norra 
Ringvägens förlängning 
Ärendenummer KS 2017/89 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att medge Länsstyrelsen i Kronobergs län att 

endast upphäva de delar i detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, så 
att detaljplanen i övrigt kan vinna laga kraft. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2020-01-27, § 6, antagit detaljplan för del av Bökhult 
2:1 (Norra Ringvägens förlängning). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, 
verksamheter, kontor, tillfällig vistelse, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, 
besöksanläggningar och pumpstation. Syftet är också att skapa en tydligare och 
mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.  
Länsstyrelsen beslutade 2020-02-18 att överpröva kommunfullmäktiges 
antagandebeslut. 
Skälet till beslut att pröva planen är att länsstyrelsen bedömer att kommunens 
beslut att anta detaljplanen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa. Länsstyrelsen anser att det inte är säkerställt i 
planen att de gällande riktvärdena för buller uppfylls. De delar inom 
planområdet som berörs är de som har planlagts för bostadsändamål. För övriga 
delar av detaljplanen har länsstyrelsen inga invändningar avseende 
ingripandegrunderna och därmed detaljplanens antagande.  
Länsstyrelsen har den 18 mars inkommit med förfrågan angående prövning av 
detaljplan och anser att det vore lämpligast att endast upphäva de delar av 
detaljplanen som planläggs för bostadsändamål, om kommunen medger det.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-04-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-27 

 Länsstyrelsen i Kronobergs läns förfrågan angående prövning enligt 11 kap 
10 § plan och bygglagen, daterad 2020-03-18 

 Länsstyrelsens beslut om överprövning av detaljplan, daterad 2020-02-18 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 6 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
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BESLUT

 

1 (7)
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

Älmhults kommun
via e-post
 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Marina Martinsson 010-223 77 24

BESLUT ATT UPPHÄVA DEL AV ANTAGEN DETALJPLAN 
FÖR DEL AV BÖKHULT 2:1 (NORRA RINGVÄGENS 
FÖRLÄNGNING) I ÄLMHULTS KOMMUN

BESLUT
Länsstyrelsen upphäver den antagna detaljplanen i de delar som planlagts för 
bostadsändamål, se bilaga 1 - karta.

BESKRIVNING AV ÄRENDET

BAKGRUND
Älmhults kommun har tagit fram en detaljplan för Bökhult 2:1 (Norra 
Ringvägens förlängning). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad 
av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, 
tillfällig vistelse, bostäder, centrum med mera. Detaljplanen har handlagts med 
utökat planförfarande. 

Knappt 500 meter väster om planområdet ligger en moräntäkt på fastigheten 
Svanaboda 3:1, som har tillstånd för sin verksamhet fram till år 2034. I täkten 
uppstår störningar främst i form av krossning, som ger bullerpåverkan i 
närområdet.

PLANÄRENDETS GÅNG OCH LÄNSSTYRELSENS YTTRANDEN
Planförslaget var föremål för samråd under perioden 12 juni till 14 augusti 2017. 
Användningen bostäder föreslogs inte i samrådsförslaget och därför hade 
Länsstyrelsen inga synpunkter på hur buller hanterades i planförslaget. 

Efter samrådet arbetade kommunen om planförslaget och bland annat lades 
också användningen bostäder till inom planområdet. Planförslaget skickades ut 
för granskning under perioden 23 oktober till 17 november 2019.
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2 (7)
BESLUT

 
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

Kommunen tog till granskningen fram flera utredningar som bifogades plan-
handlingarna, bland annat en trafikbullerberäkning (ÅF Infrastructure, 2019-09-13). 
Dock omnämndes inte den närliggande moräntäkten i detaljplanen och ingen 
bullerutredning med avseende på buller från täktverksamheten togs heller fram.

Länsstyrelsen angav i granskningsyttrandet, daterat 14 november 2019, att 
kommunen ska kommentera täktverksamheten och dess omgivningspåverkan i 
planhandlingarna. Länsstyrelsen påtalade också att det behövde tas fram en 
bullerutredning med avseende på bullret från verksamheten, samt att 
planförslaget skulle samrådas med verksamhetsutövaren. 

Efter granskningen kompletterade kommunen planhandlingarna i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkter. En bullerutredning bifogades planhandlingarna som 
visade att bullerriktvärdena i planområdet överskrids under dagtid. För att åtgärda 
problemet föreslog kommunen i antagandehandlingarna en 7,5 meter hög 
bullervall runt bullerkällorna, det vill säga utanför detaljplaneområdet. 

ÖVERPRÖVAT BESLUT
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun beslutade den 27 januari 2020 att anta 
detaljplan för Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning).

Länsstyrelsen beslutade den 18 februari 2020 att överpröva detaljplanen då 
detaljplanen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa utifrån bullerstörningar.

KOMMUNENS MEDGIVANDE
Länsstyrelsen skickade den 18 mars 2020 en förfrågan till Älmhults kommun om 
möjligheten att upphäva delar av detaljplanen för del av Bökhult 2:1 (Norra 
Ringvägens förlängning).

Den 7 april 2020 inkom till Länsstyrelsen kommunstyrelsens beslut, daterat den 7 
april 2020, om att medge detta.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ

BESTÄMMELSER OM ÖVERPRÖVNING
Enligt 11 kap. 10 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska 
länsstyrelsen, när länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett 
meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, inom tre veckor besluta om den ska 
överpröva kommunens beslut eller inte. 

Enligt 11 kap. 10 § andra stycket 5 PBL ska länsstyrelsen överpröva kommunens 
beslut, om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Av 11 kap. 10 § första stycket PBL följer att länsstyrelsen ska upphäva 
kommunens beslut att anta en detaljplan i dess helhet, om beslutet har en sådan 
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3 (7)
BESLUT

 
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

innebörd som anges i 10 § andra stycket. Om kommunen medger det får beslutet 
upphävas i en viss del. Enligt andra stycket ska beslutet fattas inom två månader 
från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning.

BESTÄMMELSER GÄLLANDE BULLER
Enligt 2 kap 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 

1. en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper

3. en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisktillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

I 2 kap. 6 a § PBL kan läsas att vid planläggning och i ärenden om bygglov ska 
bostadsbyggnader 

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller, och

2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors 
hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig.

Enligt 4 kap. 12 § punkt 3 PBL får en kommun bestämma 

1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning 
och erosion,

2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och

3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar 
genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som 
omfattas av 9 kap. miljöbalken.

Enligt 4 kap. 33 a § PBL ska en detaljplan som avser en eller flera bostads-
byggnader i planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. 
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BESLUT

 
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

MOTIVERING TILL BESLUTET
I 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) anges att planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked syftar till att mark- och vattenområden 
används för det ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 

En bebyggelses lokalisering har stor betydelse för att inte olägenheter för 
människors hälsa ska uppstå. Vid byggande av bostäder bör bullerexponerade 
platser undvikas så långt det är möjligt. I det fall en bebyggelse ändå är tänkt att 
lokaliseras till en bullerexponerad plats ska bebyggelsen utformas och placeras på 
ett lämpligt sätt, som förbygger olägenhet för människors hälsa i form av 
omgivningsbuller.

Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar om industribuller 
(Boverket 2015:21 och Naturvårdsverket 6538:2015) för att underlätta en enhetlig 
och rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken. I 
vägledningarna anges riktvärden utomhus för områden som påverkas av industri- 
och annat verksamhetsbuller. 

Riktvärdena (ekvivalent ljudnivå i dBA) vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler är som högst:

Dag kl. 06-18 50 dBA 

Kväll kl. 18-22 45 dBA

Natt kl. 22-06 40 dBA

Kommunen har tagit fram en bullerutredning (Efterklang, 2019-12-05), i vilken det 
konstateras att riktvärden överskrids dagtid. Riktvärdena kvälls- och nattetid 
uppfylls utan åtgärd. I utredningen redovisas fem beräkningspunkter för 
fastigheter i närområdet, vilka har framkommit är de punkter som är de mest 
utsatta för buller från täktverksamheten. Fyra av de fem beräkningspunkterna 
ligger inom det aktuella planområdet och av dessa är två belägna inom område 
som planläggs för bland annat bostäder. De två aktuella punkterna utsätts enligt 
utredningen för bullernivåer på 58,9 dBA samt 56 dBA under dagtid.

För att åtgärda bullerproblemet och klara bullerriktvärdena, har kommunen i 
antagandehandlingarna föreslagit en 7,5 meter hög bullervall runt bullerkällorna, 
det vill säga utanför detaljplaneområdet. Genomförandet av bullervallen är inte 
reglerat av plankartan. Det är enligt länsstyrelsens bedömning inte möjligt att 
säkerställa att godtagbara bullernivåer innehålls inom ett planområde genom att 
föreslå bullerreducerande åtgärder utanför planområdet. 

Kommunen kan i en detaljplan, genom bindande planbestämmelser, reglera 
bebyggelsens utformning och placering så att en godtagbar bullernivå uppnås. 
Några sådana planbestämmelser finns inte i aktuell detaljplan. Inte heller har 
kommunen bestämt några skyddsåtgärder mot buller inom planområdet. 
Länsstyrelsen anser därmed att det inte är säkerställt i detaljplanen att de gällande 
riktvärdena för buller uppfylls.
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BESLUT

 
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att planlagd bebyggelse för 
bostadsändamål kan antas innebära en risk för olägenheter för människors hälsa. 
Kommunen har medgivit att detaljplanen upphävs i den del den avser 
bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen upphäver därför detaljplanen i den delen.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga med överklagandehänvisning.

BESLUTANDE
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med planarkitekt Marina 
Martinsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har även länsråd 
Kristina Zetterström, länsarkitekt Gunnel Henriksson, miljöskyddshandläggare 
Anders Brännström och länsjurist Liisa Sund medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGOR
1. Karta

2. Överklagandehänvisning regeringen
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Bilaga 1 Ärendenummer
Karta 404-653-2020
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BESLUT

 
Datum
2020-04-15
 

Ärendenummer
404-653-2020
 

Bilaga 2
Överklagandehänvisning regeringen

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.

HUR ÖVERKLAGAR JAG BESLUTET?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.

TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

OMBUD
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

BEHÖVER DU VETA MER?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se. eller 
via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange diarienummer 653-2020.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 62 Granskning av detaljplan Gunnar Gröpe 1,2 
och 4 - centrum 
Ärendenummer KS 2018/3 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, 
Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults 
kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap 6 § miljöbalken. 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut ett detaljplaneförslag för 
Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults kommun på samråd. 
Kommunledningsförvaltningen har efter samrådet tagit fram ett 
granskningsförslag av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, 
Älmhults kommun.  
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
strategisk miljöbedömning behöver upprättas. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 

 Plankarta Gunnar Gröpe1, 2 och 4 granskning daterad 2020-05-12 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Planbeskrivning Gunnar Gröpe1, 2 och 4 granskning daterad 2020-05-12 

 Illustrationer Gunnar Gröpe1, 2 och 4 granskning daterade 2020-05-12 

 Samrådsredogörelse Gunnar Gröpe daterad 2020-05-12 

 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult 
daterad 2018-02-02 

 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna 
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult, daterad 2019-11-08 

 PM Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar Gröpe 
1, 2 och 4, Älmhult, daterad 2015-12-15 

_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-30  1(2) 

Kommunledningsförvaltning 
Karin Wennberg   
karin.wennberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Granskning av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 
och 4 Älmhult, Älmhults kommun.  
Ärendenummer KS 2018/3  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut ett detaljplaneförslag för 
Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults kommun på samråd.  
 
Kommunledningsförvaltningen har efter samrådet tagit fram ett 
granskningsförslag av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, 
Älmhults kommun. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, 
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens 
uttryck.  
Garage ska finnas på källarplan. 
 
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan, 
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs 
av kommunen. 
 
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults 
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret 
och en gård skapas innanför. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
strategisk miljöbedömning behöver upprättas. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 

 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_granskning_200512 

 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_granskning_200512 

 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_granskning_200512 

 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-30  2(2) 

 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, 
Älmhult daterad 2018-02-02 

 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom 
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult, daterad 2019-11-08 

 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar 
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, daterad 2015-12-15 

 
 
Förslag till beslut 

 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 

granska förslag detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen. 

 Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults 
kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 

 
 
Karin Wennberg Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
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  GRANSKNINGSHANDLING 

Ärendenummer: 2018-3 
 

 2020-05-12  1(30) 

 
Kommunledningsförvaltningen   
  
Karin Wennberg 
0476-551 57 
karin.wennberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  
 
Detaljplan för 
Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 
Älmhult, 
Älmhults kommun 
 
 
Planbeskrivning 
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Detaljplan för  

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4  
Älmhult, Älmhults kommun 
 
Inledning 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, centrumändamål 
och tillfällig vistelse, tex hotell, i en struktur som följer rutnätsstadens uttryck.  
 
Planområdet 
Planområdet är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Norra Esplanaden, 
Kvarngatan och Hantverksgatan. 
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Uppdrag 
Miljö- och byggnämnden gav 2018-01-16, enligt § 23, miljö- och byggförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult centrum, 
Älmhults kommun. 
 
I samband med detta beslut upphävs befintligt planuppdrag, miljö- och byggnämndens beslut 
2014-11-10, § 91. 
 
2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 2018-11-15 fastställt i 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
 
Kommunstyrelsen beslutade xxx-xx-xx § xx att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 
 
Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900). Planförslaget har varit ute på samråd 13 december 2019 – 4 februari 2020. 
Förslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 22 juni – 7 augusti 2020. 
Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande. 

 
Planhandlingar 
Planhandlingar 

• Plankarta 
• Illustration 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 

 
 
 
 

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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Utredningar 

• Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, daterad 
2018-02-02 

• PM – Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 
och 4, Älmhult, daterad 2015-12-15 

• Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna Gunnar 
Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult, daterad 2019-11-08 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.  
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Planeringsförutsättningar 
 

Översiktsplan 
I Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 26 september 2016, 
§ 124, redovisas aktuellt planområde som möjligt område för centrumförtätning, se bild 
nedan. Blandad bebyggelse med kontor, serviceföretag och handel i bottenvåningen och 
bostäder ovanpå föreslås. Planförslaget är i överensstämmelse med översiktsplanen. 
 

 

 
bild och text är hämtade från Översiktsplanen för Älmhults kommun, sid 53. 
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Gällande detaljplaner 
För planområdet gäller följande detaljplaner: 
 

• Ändring av stadsplan för del av kv. Gunnar Gröpe (A119), laga kraft 1985-07-08.  
Akt nr: 0765-P85/6. 

 

  
Utsnitt från gällande detaljplan som för Gunnar Gröpe 1 
medger parkering, marken inte får bebyggas. 
 

 
• Detaljplan för ändring av stadsplanen för kv. Gunnar Gröpe (A 56), laga kraft 1971-

12-21. Akt nr: 07-ÄLS-835 
 

 
Utsnitt från gällande detaljplan som för Gunnar Gröpe 2 och 4 
medger område för garage och motorservice i en våning. 
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• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults Köping i Kronobergs 
län. Laga kraft 1957-11-25. Akt nr: 07-ÄLS-186. 
 

 
Utsnitt från gällande detaljplan som för Älmhult 3:1 och del av Gunnar Gröpe 2. 
medger allmän platsmark, gata. 
 

 
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom den nya planens gränser i samband med att planen 
vinner laga kraft.  
 
Genomförandetiden på gällande detaljplaner har gått ut. 
 
Fastighetsbestämmelser saknas för området. 
 
Plandata 
Placering: Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan, 
Kvarngatan och Norra Esplanaden.  
 
Fastigheter inom planområdet: Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samt del av Älmhult 3:1.  
 
Planområdet omfattar 3695 m2.  
Fastighetsgränser utmed Norra Esplanaden bedöms vara något lägesosäkra, och kräver 
utredning i samband med plangenomförandet. Kartredovisning motsvarar därför inte riktigt de 
arealuppgifter som finns Fastighetsregistret.  
   
Vid plangenomförande regleras Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samman till en fastighet. Vid dessa 
fastighetsbildningsåtgärder kommer fastighetsgränserna för den nya fastigheten bli bestämda 
och fastighetens nya areal fastslås. 
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Markägare: Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Älmhults kommun.  
 
Pågående markanvändning 
Planområdet utgör en del av ett kvarter centrala Älmhult. Inom planområdet fanns tidigare en 
nedlagd bensinstation vars lokaler senast har använts som kiosk. Det fanns även ett nedlagt 
gatukök samt en parkering. Byggnaderna revs under hösten 2019 och nu används Gunnar 
Gröpe 1, 2 och 4 för parkering.  
 
Natur och topografi 
Inom planområdet finns en stor Alm och längs med Kvarngatan och Hantverksgatan växer 
åtta Rönnar. Marken är flack.  
 
Geotekniska förhållanden 
Följande information är hämtad från rapporten ”miljöteknisk markundersökning och 
massklassificering inom fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult”, daterad 2019-11-08. 
 
Enligt SGU (Sverige geologiska undersökning) utgörs marken på området av morän 
omgiven av isälvssediment, se Figur 2. Under en tidigare miljöteknisk 
markundersökning (ÅF 2014) påträffades den naturliga jorden, under fyllnadsmaterial som 
består av grusig sand och sandig morän, runt 2 meter under markytan 
(m.u.my.). Berggrunden återfanns mellan 4-5 m.u.my. 
 

 
Figur 2. Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta samt jordartskarta över aktuella fastigheterna i Älmhults tätort. 
Undersökta områden är markerat med röda streck. Källa © Lantmäteriet Medgivande R50086180_190001 
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För ruta 1 och 8 gick det inte att göra någon klassificering av 
massorna från nivån 1,5-2 m.u.my på grund av borrstopp. I samband med rivningen 
konstaterades berg på en relativt ytlig nivå i dessa områden vilket förklarar varför 
djupare borrning inte kunde utföras. 
 
 
Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd  
Planområdet ligger ca 140 meter från Södra Stambanan som är riksintresse för kommunikationer. 
 
Kulturhistorisk värdefull miljö 
Planområdet är beläget i anslutning till rutnätsstaden som är ett riksintresse för 
kulturmiljövården, rutnätsstaden. Planområdet ansluter till den norra delen av rutnätsstaden i 
centrala Älmhult. Rutnätsstaden har en väl sammanhållen struktur och samspelet mellan torg, 
gatunät och bebyggelse är tydligt. Tydliga karaktärsbärare är de slutna kvarteren och den 
begränsade byggnadshöjden. Däremot är bebyggelsen från en rad olika tids- och stilepoker, 
vilket ger en varierad upplevelse.  

 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS).  
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
En trafikbullerutredning har genomförts av Tyréns AB, daterad 2018-02-02, som visade att 
planområdet framförallt påverkas av trafikbuller från Norra Esplanaden. För byggnader med 
fasad utmed Hantverksgatan och Kvarngatan inverkar buller från tågtrafiken på södra 
stambanan.  
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Utifrån dagens krav och uppmätta ljudnivåer går det att konstatera att det sker ett marginellt 
överskridande (med 1 dBA) av grundriktvärdet Leq 60 dBA vid de nedre våningsplanen med 
fasad utmed Norra Esplanaden. Ett överskridande sker också utmed Hantverksgatan, dock 
enbart den delen av fasaden som ligger närmast korsningen med Norra Esplanaden. 
 
 
Farligt gods 
Haganäsleden (väg 120) förbinder Hallandsvägen med väg 23 och avlastar därmed Älmhults 
centrala delar från genomfartstrafik samt förbättrar trafikmiljön för oskyddade trafikanter. 
Haganäsleden och väg 23 är utpekade leder för farligt gods. Planområdet ligger cirka 450 
meter, fågelvägen, från Haganäsleden.  
 
Planområdet är beläget cirka 140 meter från järnvägsspår, Södra Stambanan, som också 
trafikeras med farligt gods. Enligt Swecos rapport Riskutredning av transporter med farligt 
gods längs väg och järnväg i Älmhults tätort, 2018, är rekommenderade avstånd till känslig 
markanvändning 50 meter. 
 
Radon 
Planområdet är ett låg- till normalriskområde vad gäller radon. 
 
Markföroreningar 
Då den historiska markundersökningen från Tyréns, daterad 2015-12-15, visade på förhöjda 
halter av petroleumföroreningar samt klorerade alifater i grundvattnet och i porluften har det 
genomförts en fördjupad miljöteknisk markundersökning av planområdet. ÅF har, 2019-11-
08, tagit fram rapporten ”miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom 
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult”. 
 
Slutsats från rapporten: 
Påträffade föroreningar består främst av PAH med halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM och MKM. Föroreningssituationen har stor variabilitet men 
halterna av de påträffade föroreningarna är generellt något lägre i rutorna 1,2 och 5 
jämfört med övriga rutor. I det område där en kemtvätt tidigare funnits har halter av 
klorerade alifater över riktvärdena för MKM påträffats i ett enskilt stickprov. Vidare har 
halter av klorerade alifater över SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (klass 5 
otjänligt) uppmätts i det grundvattenprov som analyserats. Det har även påträffats 
låga halter i uppschaktade jordmassor sydöst om den gamla kemtvätten, i 
provtagningspunkt 19ÅF36. 
 
För att säkerställa att påträffade föroreningar inte utgör någon risk vid en framtida 
ändring av markanvändningen behöver sanering ske i samtliga rutor med halter 
överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för KM. Detta innebär att samtliga MKM och 
IFA-massor behöver grävas upp och transporteras till godkänd mottagningsanläggning 
för erforderligt omhändertagande. 
 
Rekommendationer från rapporten: 
Utifrån genomförd undersökning har jordmassorna inom respektive ruta klassificerats. 
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Majoriteten av massorna har klassificerats som MKM-massor men inom området finns 
även IFA-massor, KM-massor samt MRR-massor. 
 
Vid en ändring av markanvändningen från industriområde till bostadsområde, behöver 
massor med halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM grävas 
upp och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Detta innebär sanering i 
ruta 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
 
Inom ruta 3, 5, 6 behöver även en punktsanering ske i provpunkterna 19ÅF15 (1-1,5 
m.u.my.), 19ÅF35 (2 m.u.my.), 19ÅF38 (3 m.u.my.). 
 

 
Figur 4. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 0 – 0,5 meter under markytan. 

 
 

 
Figur 5. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 0,5 – 1 meter under markytan. 
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Figur 6. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 1 – 1,5 meter under markytan. 

 

 

 
Figur 7. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 1,5 – 2 meter under markytan. 

 

Med avseende på föroreningsproblematiken har en planbestämmelse angående avhjälpande av 
markföroreningar lagts till i plankartan. 
 
Skred- och rasrisk 
Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk. 
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Översvämningsrisk 
Inom området föreligger liten översvämningsrisk. 
 
Sociala förutsättningar 
Barnperspektivet 
Planområdet har goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna bland annat 
genom områdets närhet till skola, lek och rekreation samt till ett säkert och välutvecklat gång- 
och cykelvägnät. Det är ca 500 meter till Gemöskolan som är en f-6 skola och ca 400 meter 
till Linnéskolan som är en 7-9 skola. Mellan planområdet och de båda skolorna finns 
cykelväg, vilket ökar tryggheten. 
 
Stads- och landskapsbild 
Älmhults centrum är ett tydligt och välbevarat exempel på A W Edelsvärds idealplan för 
järnvägssamhällen med en strikt rutnätsplan. Edelsvärds stadsplan innebär framförallt 
symmetri och en monumental tyngd åt stationsbyggnaden placerad i samhällets centrum.  
 
Planområdet ligger i den norra delen av centrum där rutnätsstaden inte har samma tydliga 
struktur med byggnader placerade utmed gaturummet. Inom planområdet fanns två byggnader 
vars lokaler senast har används som kiosk och gatukök, dessa är nu rivna. Längst i väster 
fanns en parkering. Bebyggelsestrukturen i kvarteret Gunnar Gröpe är delvis slutet med 
undantag för den del som omfattas av aktuellt planområde.  
I anslutning till planområdet finns flerbostadshus i tre våningar från 1980-talet samt 
flerbostadshus, med butikslokaler i bottenvåningen, från 1960–70-talet. Väster om 
planområdet, utmed Hantverksgatan finns en äldre villa från 1900-talets början som är av 
kulturhistoriskt värde.   
 
30 meter från planområdet, på andra sidan Norra Esplanaden, ligger parken Blendas Backe 
och 300 meter söder om planområdet ligger Björkparken.      
 
Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger i centrala Älmhult med närhet till både offentlig och kommersiell service.  
 
Gator och trafik 
Planområdet ligger i centrala Älmhult omgivet av ett välutvecklat vägnät som även har god 
framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Planområdet ligger i korsningarna Kvarngatan/ 
Hantverksgatan och Norra Esplanaden/ Kvarngatan. Kvarngatan och Hantverksgatan är 
lokalgator och Norra Esplanaden är en huvudgata. Samtliga gator har gångbanor och längs 
Norra Esplanaden finns dubbelsidig trädallé samt cykelväg.  
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Servitut 
Gunnar Gröpe 14 har servitutsrätt till utfart över Gunnar Gröpe 1.  
 
Rättighetstyp: Officialservitut 
Ändamål: Vägområde. Rätt att för utfart utnyttja området x. 
Aktbeteckning: 0765-86/7.1 
Belastar: Gunnar Gröpe 1 
Förmånsfastighet: Gunnar Gröpe 14 
 

 
Servitut: Området för servitutet är markerat med x. 
 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet är beläget cirka 500 meter från Älmhults station som trafikeras av både lokal- 
och regional buss- och tågtrafik. Närmaste busshållplats finns cirka 300 meter från 
planområdet. Det finns därmed goda förutsättningar för ett kollektivt resande. 
 
Teknisk försörjning och ledningar 
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet. 
 
Fjärrvärmeledningar finns i nära anslutning norr och öster om planområdet. 
 
E:ON energidistribution AB har markförlagda ledningar samt kabelskåp inom planområdet. 
En eventuell flytt av dessa bekostas av exploatören. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas. 

 
Inom området har E.ON idag kabelskåp i planens sydöstra del, markförlagd  
serviskabel samt projekterad serviskabel i planens södra del (rosa i kartan).  
Bilden är ej skalenlig.   

x 
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Planförslaget 
 
Föreslagen markanvändning 
Planområdet omfattar kvartersmark för bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål samt 
allmän platsmark för gata. 
 
Användning av mark och vatten 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
Gata. 
 
Kvartersmark 
Bostäder, centrum och tillfällig vistelse.  
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Bebyggandets omfattning 
e2: Lägsta byggnadshöjd är 8,4 meter. Syftet med bestämmelsen är att byggnaden inte ska bli 
lägre än tre våningar. 
 
e3: Minst 85% av kvarterets längd mot Kvarngatan ska bebyggas.  Syftet med bestämmelsen 
är att skapa en kvartersstruktur som följer rutnätsplanen. Samtidigt ska möjlighet för öppen 
genomgående passage mellan gata och gård finnas. 
 
e4: Minst 85% av kvarterets längd mot Norra Esplanaden ska bebyggas.  Syftet med 
bestämmelsen är att skapa en kvartersstruktur som följer rutnätsplanen. Samtidigt ska 
möjlighet för öppen genomgående passage mellan gata och gård finnas. 
 
Prickmark: Marken får inte förses med byggnad. Planbestämmelse införd på grund av 
servitut. 
 
Korsmark: Marken får endast förses med komplementbyggnader. Största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader ovan mark är 50 m2.  
 
Högsta totalhöjd är 3 meter: På korsmark där endast komplementbyggnader får uppföras är 
högsta totalhöjd för dessa 3 meter över planterat bjälklag. 
 

Högsta byggnadshöjd i meter: 10 meter, vilket kan motsvara tre våningar samt inredd 
vindsvåning. 
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Byggnadens användning 
e1: Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum samt bostadsentréer.  
 
Placering 
p1: Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mellan kvartersmark och allmän platsmark mot 
Norra Esplanaden. Byggnadens placering ska följa övriga byggnaders placering längs med 
Norra Esplanaden och förtydliga rutnätsplanen.  
 
Utformning 
f1: Entréer ska placeras mot gata. Bostadsentréer ska vara genomgående mellan gata och gård. 
 
f2: Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka beräkningen av 
byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3 meter och takkupornas sammanlagda 
längd utmed en fasad får inte uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var 
högre än byggnadens nock. 
 
f3: Byggnader ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Planbestämmelsen är införd på 
grund av planområdets centrala läge i direkt närhet till då en byggnad med hög arkitektonisk 
kvalitet bidrar till att skapa en attraktiv stad. 
 
f4: Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark får uppta max 50% 
av fasadens längd och skjuta ut max 1 meter, minsta frihöjd är 3,5 meter.  
 
f5: Fasaden i kvarterets nordöstra hörn, i korsningen mellan Kvarngatan och Norra 
Esplanaden, ska vara sammanbyggd minst 20 meter från hörn åt respektive gata. 
 
f6: Balkong får inte glasas in mot gata. 
 
Utförande 
b1: Marken får byggas under med underjordiskt garage/källare. Bjälklaget ska vara 
planterbart. 
 
b2: Teknisk lösning som skydd för att undvika vattensamling ska finnas i källare/garage. 
Planbestämmelsen är införd för att skydda mot eventuell översvämning av källare då 
befintliga spill-och dagvattenledningar ligger över färdigt golv för källare. 
 
 

43



  GRANSKNINGSHANDLING 

 

2020-05-12  

 

 

 

19 
 

Markens anordnande och vegetation 
n1: Parkering får inte finnas ovan mark. 
 
Stängsel och utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas mot Norra Esplanaden samt i korsningarna 
Hantverksgatan/Kvarngatan och Kvarngatan/Norra Esplanaden. 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för bygglov- och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av 
markförorening har kommit till stånd. 
 

Bebyggelse 
 

 
Illustration över planområdet. 

 

Detaljplanen ska möjliggöra en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults rutnäts-
struktur. Inom planområdet möjliggörs byggnation som stärker uttrycket av sluten 
kvartersbebyggelse. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret och en 
gård skapas innanför. Byggnadens hörn mot korsningen mellan Kvarngatan och Norra 
Esplanaden ska genom en sammanhängande fasad definiera hörnet på kvarteret och på så sätt 
tydligt markera kvartersstadens början. 
 
Entréer ska placeras mot gata. Bostadsentréer mot Norra Esplanaden och Kvarngatan ska vara 
genomgående så att en tydlig koppling mellan gata och gård skapas. Bottenvåning mot 
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Kvarngatan och Norra Esplanaden kan med fördel ha fönster med låg bröstning och utformas 
med tydliga entréer och förstärka bottenvåningens mer offentliga karaktär.  
 
Genomförandet av detaljplanen ger möjlighet att uppföra omkring 70 lägenheter med god 
tillgänglighet till både kommunal och kommersiell service samt till kollektivtrafik. Förslaget 
bidrar till en förtätning av tätorten och därav till att möta de behov som finns. 
 

 

 
Illustration över korsningen mellan Norra Esplanaden och Kvarngatan. 

 
 
 

 
Sektion genom Hantverksgatan, planområdet och Norra Esplanaden. Ej skalenlig. 

 

 

 

 
Sektion genom Kvarngatan och planområdet. Ej skalenlig. 
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Grönytor och lek på kvartersmark 
Förutom bebyggelse ska det inom planområdet tillskapas ytor för utevistelse för de boende. 
Inom fastigheternas gårdsmiljö ska förutom vistelse även andra funktioner inrymmas så som 
sittyta, lekyta, och grönska. Gårdsbjälklaget ska vara planterbart då vikten av grönska är stor. 
 
Skydd mot störningar 
I de fall bostäder inryms med fasad/fönster mot Norra Esplanaden och Kvarngatan bör 
planlösningarna utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst sida där 
Leq högst 55 dBA respektive Lmax 70dBA erhålls. För bostäder om högst 35 m² gäller 
riktvärdet Leq 65 dBA. Detta innebär att bostäder med en yta på högst 35 m² kan inrymmas 
utmed samtliga fasader.   
 
Gemensamma eller enskilda uteplatser kan anordnas mot gårdssidan.  

 
Gator och trafik 
Angöring 
Planområdet ligger i centrala Älmhult omgivet av ett välutvecklat vägnät med god 
framkomlighet såväl för bil som för gång- och cykeltrafikanter. Planområdet angörs från 
Hantverksgatan och Kvarngatan.  
 
Parkering 
Parkering för bostäder ska ske inom fastigheten och parkering får inte finnas ovan mark. Det 
är möjligt att lösa parkeringen med underjordiskt garage. Cykelparkering ska anordnas inom 
fastigheten.  
 
Med ett parkeringsgarage är det möjligt att tillgodose det behov av parkering för bostäder som 
anges i kommunens parkeringsnorm. Då planområdet är centralt beläget med god tillgång till 
både service, kollektivtrafik och ett välutvecklat gång- och cykelnät, vilket kan bidra till ett 
minskat bilberoende, är bedömningen att fastighetens användning ger upphov till mindre 
parkeringstal än vad parkeringsnormen säger. Det är möjligt att frångå parkeringsnormen om 
man i bygglovet visar hur man kan minska parkeringsbehovet. En parkeringsutredning ska 
redovisas i samband med ansökan om bygglov. 
 
Parkering för centrumverksamhet hänvisas till befintliga, kommunala, centrala parkeringar. 
Det finns utrymme för tillgänglig HKP för centrumverksamhet på Norra Esplanadens 
gatuparkering. Kostnad för att anpassa befintlig parkering till HKP bekostas av exploatören. 
 

Service, offentlig och kommersiell 
Planområdet ligger i centrala Älmhult med god tillgång till både kommunal och kommersiell 
service. Inom planområdet finns möjligheter att ytterligare utveckla såväl den kommunala 
som den kommersiella servicen. 

46



  GRANSKNINGSHANDLING 

 

2020-05-12  

 

 

 

22 
 

 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp inklusive 
dagvatten. 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar finns i nära anslutning norr och öster om planområdet. 
 
Dagvattenhantering 
Fördröjning kan ske genom att minska andelen hårdgjord yta. Exempelvis kan gröna tak 
användas eller markbeläggning med god infiltrationsförmåga.  
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska lösas inom fastigheten och utformas så att tillgängligheten är god för 
både brukare och vid avfallshämtning. Avfallsanläggningen ska anpassas till fullständig 
avfallshantering och placeras i nära anslutning till där yta finns för uppställning av 
hämtningsfordon. Gällande riktlinjer ska följas. 
 

El och elektroniska kommunikationer 
Nybyggnation kan anslutas till befintligt system. 
 
 
  

47



  GRANSKNINGSHANDLING 

 

2020-05-12  

 

 

 

23 
 

 

Konsekvenser 
 

Bedömning av miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  
 
Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Således kommer inte 
någon MKB att upprättas. 
 
Stadsbild och kulturmiljö 
Detaljplanen möjliggör kvartersbebyggelse som väl stämmer in i rutnätsstadens struktur. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär en förändring av stadsbilden då det går från ett öppet 
obebyggt kvarter till ett slutet kvarter. Med en sluten kvartersstruktur kommer 
helhetsupplevelsen av miljön bli mer sammanhållen vilket är positivt då planområdet tydligt 
är en del i Älmhults rutnätsstad. Gaturummet blir tydligare och möjlighet för bostäder och 
centrumverksamheter kommer skapa förutsättningar för mer liv och rörelse i området.  
 
Konsekvenser för natur och vattenområden 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik 
att detta påverkas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln och för Älmhultsåsen. 
Dagvatten från planområdet leds via öppna och slutna system (bland annat dagvattendamm 
och diken). Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att 
påverka miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten negativt. 
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Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god God 2021 
Kemisk 
(exklusive 
kvicksilver) 

God God 2021 

 
Status och miljöproblem för Älmhultsåsen  
 Status idag Kvalitetskrav 
Kemisk status God God 2021 
Kvantitativ 
status 

God God 2021 

 
 
Kulturhistorisk värdefull miljö 
Planområdet ligger i närhet till riksintresse för kulturmiljö. Planområdet ligger utanför 
riksintresset för kulturmiljö men bedöms ingå i riksintressets influensområde. Hänsyn till 
riksintresset, vilket i stora drag är bebyggelsestrukturen, har tagits i detaljplanen. Ny 
bebyggelse ska därmed bygga vidare på rutnätsplanens ideal med slutna kvarter.  
 
Hälsa och säkerhet 
Trafik 
Detaljplanen möjliggör ett relativt stort antal nya bostäder, vilket kommer att påverka 
trafikmängden i området. Planområdet ligger centralt med god närhet till kollektivtrafik och 
ett välutvecklat gång- och cykelvägnät, vilket underlättar för ett boende utan bil. Ett stort antal 
små lägenheter inklusive servicelägenheter genererar generellt inte samma behov av bil som 
bostäder för större familjekonstellationer. Planförslaget bedöms därför endast medföra en 
marginell påverkan på trafikmängden, trafiksäkerhet och bullersituationen. 
 
Buller 
Planen bedöms medföra en marginell påverkan på trafiksituationen och bullersituationen i 
området.  
 
Radon 
Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med fler boende i centrum ökar kundunderlaget för befintliga affärs-och serviceverksamheter. 
Detaljplanen medger också tillskapandet av verksamhetslokaler centralt i Älmhult. I 
förlängningen innebär det också fler arbetstillfällen.  
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Sociala konsekvenser  
Genomförandet av detaljplanen ger möjlighet att uppföra omkring 70 lägenheter med god 
tillgänglighet till både kommunal och kommersiell service samt till kollektivtrafik. Förslaget 
bidrar till en förtätning av tätorten och därav till att möta de behov som finns. Planförslaget 
innebär goda förutsättningar för en ökad trygghet i kvarteret och dess närområde. 
Planförslaget innebär bebyggelse ut i gatulivet innehållande både bostäder och verksamheter 
vilket genererar folkliv under stora delar av dygnet. 
 
Barnperspektivet 
Genom att uppföra bostäder och verksamheter på tomter som idag står öde, kan tryggheten för 
barn i centrum öka. Bostadsgården hålls bilfri och på så sätt finns goda förutsättningar att 
skapa en bra utemiljö för barn. 
 
Överväganden och motstående intressen 
Sanering av tomten är en förutsättning för att förädla marken. Sanering av marken är 
försvarbart då behovet av centrala bostäder i Älmhult är stort.  
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Beskrivning av genomförandet 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning  
Planområdet omfattar kvartersmark och allmän platsmark. Älmhults kommun ansvarar för 
den allmänna platsmarken. 
 
Avtal bl.a. markanvisningsavtal 
Älmhults kommun ansvarar för att tillsammans med exploatör samordna frågor om markköp, 
fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal. 
 
Exploateringsavtal avses inte behöva upprättas. 
 
En markanvisningstävling planeras att genomföras för planområdet innan försäljning. 
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsindelning 
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser. 
 
Servitut 
Det befintliga servitutet, aktnummer 0765-86/7.1, blir oförändrat. 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå 
Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 slås genom fastighetsreglering samman till en fastighet.  
 
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom planområdet). 
Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra 
detaljplanen, det vill säga att exploatera området. 

 
Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Gunnar Gröpe 1 Fastighetsreglering 

 
Gunnar Gröpe 1, 2 
och 4 slås samman till 
en fastighet 

- 

Gunnar Gröpe 2 Fastighetsreglering 
 

Gunnar Gröpe 1, 2 
och 4 slås samman till 
en fastighet 

- 
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Gunnar Gröpe 4 Fastighetsreglering 
 

Gunnar Gröpe 1, 2 
och 4 fastighet till en 
fastighet 

- 

Gunnar Gröpe 14 - - - 
 
Ekonomiska frågor  
Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Detaljplanen bekostas av Älmhults kommun och kostnaden för detaljplanen är en del av 
markkostnaden vid försäljning.  
 
Vid plangenomförande regleras Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samman till en fastighet. Vid dessa 
fastighetsbildningsåtgärder kommer fastighetsgränserna för den nya fastigheten bli bestämda 
och fastighetens nya areal fastslås. 
 
Tekniska frågor  
Brand 
Räddningstjänstens insatstid till planområdet bedöms ej vara inom normal insatstid då 
insatstiden överstiger tio minuter. Det innebär att utrymning med hjälp av räddningstjänst inte 
får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnaderna. 
 
Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 76. I sammanhanget skall särskilt 
beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att 
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med anmälan. Tillträde för 
räddningstjänstens fordon ska vara möjligt i direkt anslutning till planområdet. Avståndet 
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherren ska redovisa att 
åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.   
 
VA 
Källare/garage kommer behöva pumpning eller annan teknisk lösning då spill-och 
dagvattenledningar kommer ligga över färdigt golv för källare. 

 
Medverkande 

I arbetet med att ta fram detaljplanen har kommunledningsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen medverkat. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
12 maj 2020 

 
Karin Wennberg      Arpine Minasyan 
Planarkitekt      Stadsarkitekt  
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Bilaga 
Bedömning av miljöpåverkan 

Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska göras. 
Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) göras.  

Behovsbedömning 

 

Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan:  
GUNNAR GRÖPE 1, 2, 4 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård X      

Rörligt friluftsliv X      

Kulturmiljövård   X   Planområdet ligger ett kvarter 
utanför riksintresset, vilket 
måste bedömas som inom dess 
influensområde. Utformningen i 
planområdet måste därför 
förhålla sig till riksintresset. 

Kommunikationer X      

Naturvårdsintressen       
Naturreservat X      

Natura 2000 X      

Biotopskydd X      

Natur       
Kronobergs natur X      

Ängs- och hagmarksinv. X      

Våtmarksinventering X      

Sumpskogsinventering X      

Nyckelbiotopsinventering X      

Växt- och djurliv X      

Strandskydd X      

Påverkan på vatten       
Grundvatten X      

Ytvatten X      

Dricksvattentäkt X      
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Dagvatten   X   Planområdet är exploaterat. 
Gunnar Gröpe 1 var parkering 
med förhållandevis mycket gräs. 

Kulturmiljö, stads- och 
landskapsbild 

      

Fornminnen X      

Kulturmiljöprogram X      

Kulturhistorisk miljö X      

Landskapsbild X      

Stads- och bebyggelsebild   X   Kvarteret hamnar i fonden vid 
angöring från norr och utgör 
entrén till de centrala delarna, 
vilket måste hanteras i 
utformningen av kvarteret. 

Hushållning       
Befintlig infrastruktur   X    

Mark och vatten X      

Hälsa       
Buller    X  Planområdet ligger i anslutning 

till Norra Esplanaden och ca 100 
m från stambanan. En buller-
utredning måste göras. 

Föroreningar luft, mark, 
vatten 

  X   Inom planområdet har det 
tidigare funnits en bilverkstad 
och bensinstation. Förorenings-
situationen måste utredas. 

Lukt X      

Radon   X   Urannivån är 2,0–3,0 ppm, 
vilket är låg-/normalrisknivåer. 

Strålning   X   Gammastrålningsnivåerna är 
10–12 microR/h vilket är 
normala/något förhöjda 
risknivåer. 

Kraftledningar X      

Säkerhet       
Trafik   X   Förslaget innebär en förtätning 

med bostäder och centrum-
verksamheter i ett kollektiv-
trafiknära läge och i ett område 
med ett välutvecklat vägnät för 
såväl bil som för g/g-trafikanter. 

Explosion X      

Översvämning X      

Ras och skred X      
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Trygghet   X   Tillskottet av bostäder och 
verksamheter kommer generera 
ett ökat folkliv vilket har en 
positiv påverkan på upplevelsen 
av trygghet. I dagsläget har 
området stora öppna ytor och 
nergångna byggnader. 

Miljö       
Miljökvalitetsnormer luft  X     

Miljökvalitetsnormer 
vatten 

 X     

Miljömål  X     

Hållbar utveckling   X   Förslaget innebär en förtätning i 
ett stationsnära läge som medger 
att befintlig infrastruktur kan 
nyttjas.  

Förorenad mark   X   Föroreningssituationen måste 
utredas då det funnits både 
bilverkstad och bensinstation i 
området.  

Avfall över tid   X   Planförslagets verksamheter 
innebär en ökad avfalls situation 
med i huvudsak hushållsavfall. 
Avfallsfrågan ska hanteras i 
detaljplanen. 

Avfall under byggtiden   X   Frågan ska hanteras i samband 
med bygglov. 

Övrigt       

Mellankommunala frågor   X   Tillskottet med bostäder i ett 
kollektivtrafiknära läge, skapar 
goda förutsättningar för en ökad 
flexibilitet att röra sig mellan 
fler kommuner. 

Samlad bedömning 
Planen förväntas få viss, men inte en betydande miljöpåverkan. Det är påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövård, buller och markföroreningssituationen som måste bevakas 
eller utredas vidare. Planen förväntas få positiv inverkan, bland annat genom ökad trygghet 
och möjlighet till ett boende i centrum som inte genererar långa biltransporter. Detta 
bedöms kunna hanteras i planarbetet. 
Kommunens bedömning 
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas. 
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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit ute på samråd 13 december 2019 – 
4 februari 2020. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i 
den här samrådsredogörelsen. Efter samrådet kommer detaljplanen 
finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas av 
kommunstyrelsen. Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för 
bostäder, centrumändamål och tillfällig vistelse, tex hotell, i en 
struktur som följer rutnätsstadens uttryck.  

 
Förändringar i detaljplanen 
På plankartan 
Följande plockas bort: 
- Högsta nockhöjd 16 meter. 
- p1 Byggnad ska placeras parallellt med gata. 
- f2 Endast entréer för bostäder får finnas på bottenvåningen mot 

Norra Esplanaden. 
- f3 Femte våningen ska vara indragen minst 4 meter från fasadliv 

mot gata. 
 

Följande läggs till: 
- Högsta byggnadshöjd 10 meter. 
- e2 Lägsta byggnadshöjd är 8,4 meter. 
- e3 Minst 85% av kvarterets längd mot Kvarngatan ska bebyggas. 
- e4 Minst 85% av kvarterets längd mot Norra Esplanaden ska 

bebyggas. 
- p1 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mellan kvartersmark och 

allmän platsmark mot Norra Esplanaden. 
- e1 Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum samt 

bostadsentréer. 
- f2 Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka 

beräkningen av byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3 
meter och takkupornas sammanlagda längd utmed en fasad får inte 
uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var högre 
än byggnadens nock. 

- f3 Byggnader ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet. 

- f4: Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän 
platsmark får uppta max 50% av fasadens längd och skjuta ut max 
1 meter, minsta frihöjd är 3,5 meter.  
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- f5: Fasaden i kvarterets nordöstra hörn, i korsningen mellan 
Kvarngatan och Norra Esplanaden, ska vara sammanbyggd minst 
20 meter från hörn åt respektive gata. 

- f6: Balkong får inte glasas in mot gata. 
- b1 ”Marken får byggas under med underjordiskt garage/källare” 

utökas med att bjälklaget ska vara planterbart. 
- b2: Teknisk lösning som skydd för att undvika vattensamling ska 

finnas i källare/garage. Planbestämmelsen är införd för att skydda 
mot eventuell översvämning av källare då befintliga spill-och 
dagvattenledningar ligger över färdigt golv för källare. 

- n1 ”Parkering får inte finnas ovan mark”, läggs till för samtlig 
kvartersmark som inte är prickmarkerad. 

- Plankartan kompletteras med ” Startbesked får inte ges för 
bygglov- och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av 
markförorening har kommit till stånd.” 

- Plankartan kompletteras med upplysningstext angående servitut. 
 

I planbeskrivningen 
- Fornlämningar: Planbeskrivningen kompletteras med följande text 

”Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt 
fornminnesregistret (FMIS). Om fornlämningar påträffas i 
samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.” 

- Geotekniska förhållanden: Planbeskrivningen kompletteras med 
information angående de geotekniska förhållandena. 

- Markföroreningar: Planbeskrivningen kompletteras med slutsats 
och rekommendationer från rapporten miljöteknisk 
markundersökning och massklassificering inom fastigheterna 
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult.  

- Teknisk försörjning och ledningar: Planbeskrivningen 
kompletteras med upplysning om att markförlagda ledningar samt 
kabelskåp finns inom planområdet, att en eventuell flytt av dessa 
bekostas av exploatören samt att kablarnas exakta lägen måste 
säkerställas innan markarbete påbörjas. 

- Teknisk försörjning och ledningar: Planbeskrivningen 
kompletteras med upplysning om att Fjärrvärmeledningar finns i 
nära anslutning norr och öster om planområdet. 

- Parkering: Planbeskrivningen kompletteras med följande text ” 
Med ett parkeringsgarage är det möjligt att tillgodose det behov 
av parkering för bostäder som anges i kommunens 
parkeringsnorm. Då planområdet är centralt beläget med god 
tillgång till både service, kollektivtrafik och ett välutvecklat gång- 
och cykelnät, vilket kan bidra till ett minskat bilberoende, är 
bedömningen att fastighetens användning ger upphov till mindre 
parkeringstal än vad parkeringsnormen säger. Det är möjligt att 
frångå parkeringsnormen om man i bygglovet visar hur man kan 
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minska parkeringsbehovet. En parkeringsutredning ska redovisas i 
samband med ansökan om bygglov”. 

- Tekniska frågor VA: Planbeskrivningen kompletteras med att 
källare/garage kommer behöva pumpning eller annan teknisk 
lösning då spill-och dagvattenledningar kommer ligga över färdigt 
golv för källare. 
 
 
 

 
Yttranden 
Utan synpunkter 
- Trafikverket 
- Lantmäteriet 
 
Med synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- Region Kronoberg 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 
- Tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, Älmhults kommun 
- SSAM 
- ADVEN 
- E.ON Energidistribution AB 
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Länsstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Rapporten ”miljöteknisk markundersökning och massklassificering 
inom fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult.” har tagits fram 
och bilagts till handlingarna. 
 
Högsta nockhöjd, 16 meter ändras till högsta byggnadshöjd, 10 meter. 
Utöver byggnadshöjden på 10 meter får takkupor finnas. Detta 
innebär att istället för, som planen tillät under samrådet, fyra 
våningar med en indragen femte våning, tillåter planen nu tre 
våningar med en fjärde takvåning. Planförslagets bebyggelse kommer 
därmed inte att avvika, vad gäller höjd, mot övrig bebyggelse inom 
riksintresset. 
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Region Kronoberg 

 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Framkomligheten på Kvarngatan kommer inte påverkas av ett 
genomförande av detaljplanen. 
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Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 
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Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Plankartans tydlighet har setts över i granskningshandlingarna. 
 
p1 ”Byggnad ska placeras parallellt med gata” byts ut mot p1 ” 
Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mellan kvartersmark och 
allmän platsmark mot Norra Esplanaden”. 
 
n1 ”Parkering får inte finnas ovan mark”, läggs till för samtlig 
kvartersmark som inte är prickmarkerad. 

 
Plankartan kompletteras med en administrativ bestämmelse för hela 
planområdet som säger ”Startbesked får inte ges förrän avhjälpande 
av markförorening har kommit till stånd”  
 
Det är endast uppgifter om gatutrafiken och bedömning av trafikflödet 
som är hämtad från rapporten ”Trafikanalys Älmhult” daterad 2015-
03-30. Trafikbullerutredningen från 2018-02-02 innehåller även 
beräkningar gjorda för år 2040. 
 
 Planbeskrivningen uppdateras enligt samtliga synpunkter från 
byggenhetens yttrande. 
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Tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, Älmhults 
kommun 

 
 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Avståndet till Haganäsleden korrigeras i planbeskrivningen.  
 
Följande text läggs till i planbeskrivningen: ”Räddningstjänstens 
insatstid till planområdet bedöms ej vara inom normal insatstid då 
insatstiden överstiger tio minuter. Det innebär att utrymning med 
hjälp av räddningstjänst inte får tillgodoräknas som en av 
utrymningsvägarna för byggnaderna.”. 
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SSAM 
 
Hej! 
Vore tacksam om ni kunde byta ut texten på sidan 13 i 
planbeskrivningen till nedanstående istället. 
 
Avfall 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska 
utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för 
sortering av avfall, transportvägar samt vändplatser etc. ska följa 
”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Älmhults 
kommun”. Båda dokumenten finns på www.ssam.se. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helena Briede 
Avfallsrådgivare 
Enheten för kundtjänst och kommunikation 
 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med att kommunens gällande 
riktlinjer ska följas.   
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ADVEN 
Enligt förfrågan, önskar vi upplysa om att det finns 
fjärrvärmeledningar i nära anslutning dels norr, men 
även öster om berörd fastighet. 
Vi ser därför gärna komma i dialog med framtida fastighetsutvecklare 
som vi i väldigt tidigt skede önskar 
stämma av möjligheterna att ansluta respektive nybyggnation till 
fjärrvärmeledningar. 
Återkoppla gärna när det är officiellt vilken fastighetsägare som blir 
aktuell. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Antonio Stanciu 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras, under rubriken teknisk försörjning 
och ledningar, med följande text: ”Fjärrvärmeledningar finns i nära 
anslutning norr och öster om planområdet.” 
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E:ON Energidistribution AB 
 
Datum       Arkivnr 
2020-01-27      202000003 
 
Yttrande över samråd av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2 och 4, 
Älmhults kommun. Dnr. 2018/3 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende 
och har följande synpunkter. 
Inom området har E.ON idag kabelskåp i planens sydöstra del, markförlagd 
serviskabel samt 
projekterad serviskabel i planens södra del (rosa i kartan), se bifogad karta. 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-
ledning.html 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande 
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkabeln. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför 
markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 
Då vi i dagsläget inte vet kommande energibehov förutsätter vi att vi, vid 
behov, kan bygga ny 
transformatorkiosk (med tillhörande kablar) inom område med tillägg ”Mark 
får endast förses 
med komplementbyggnader”. 
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs 
anläggningar i samband 
med plangenomförandet bekostas av exploatören. Under förutsättning att 
man ta hänsyn till 
ovan så har E.ON inget ytterligare att erinra mot planförslaget. 
 
Med vänlig hälsning 

Joakim Hellgren 
Tillstånd & Rättigheter 
 
E.ON Energidistribution AB 

77



  SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

2020-05-12  

 

 

 

22 
 

 
 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras, under rubriken teknisk försörjning 
och ledningar, med upplysning om att markförlagda ledningar samt 
kabelskåp finns inom planområdet, att en eventuell flytt av dessa 
bekostas av exploatören samt att kablarnas exakta lägen måste 
säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 
 

 
 
 

Kommunledningsförvaltningen 
2020-05-12 
 
 
Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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SAMMANFATTNING

Bakgrund
Inom kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 planeras för nya bostadsfastigheter. I detta skede pågår
arbete med att ta fram detaljplan för området. Denna trafikbullerutredning är framtagen till
detaljplanen.

Planområdet påverkas framförallt av trafikbuller från den närbelägna gatan; Norra Esplanaden.
För de byggnader som har fasad utmed Hantverksgatan och Kvarngatan inverkar även buller
från tågtrafiken på södra stambanan.

För verksamheter ställs inga krav på utenivåer. Ett undantag är utevistelseytor för ev skolor och
förskolor. Här anger Naturvårdsverket (Vägledning NV-01534-17, september 2017) att
riktvärdena Leq högst 50 dBA respektive Lmax högst 70 dBA ska uppfyllas på de vistelseytor
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. På övriga vistelseytor inom
skolgården gäller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA.

Riktvärden enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359
Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med riktvärden enligt trafikbullerförordningen
SFS 2015:216 inklusive de beslutade förordningsförändringarna benämnda t.o.m. SFS 2017:359.

Det innebär att:
· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA

utanför fasad.
· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen vändas mot en sida med högst

Leq 55 dBA respektive Lmax 70 dBA. För maximalnivån avses tidsintervallet kl 22.00 –
06.00.

· För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas
utanför fasad.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden. Om Lmax 70 dBA överskrids bör maximalnivån inte överskridas med mer än
10 dBA högst 5 gånger per timme (För maximalnivån avses tidsintervallet kl 06.00 –
22.00).

Slutsats

För kvarteret Gunnar Gröpe visar utförda beräkningar att det sker ett marginellt överskridande
(med 1 dBA) av grundriktvärdet för ekvivalent ljudnivå Leq 60 dBA vid de nedre våningsplanen
vid bostäder med fasad direkt mot Norra Esplanaden och för fasad mot Hantverksgatan dock
endast delen som ligger närmast korsningen med Esplanaden.

Gemensam eller enskilda uteplatser kan anordnas mot gårdssidan där högst Leq 50 dBA / Lmax
70 dBA uppfylls.
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1 BAKGRUND

Inom kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 (blå ruta) planeras för nya bostadsfastigheter. I detta skede
pågår arbete med att ta fram detaljplan för området. Området ligger centralt i Älmhult. kv
Gunnar Gröpe gränsar till den relativt trafikerade Norra Esplanaden i öster. Södra stambanan
passerar cirka 150 meter väster om kv Gunnar Gröpe. Denna trafikbullerutredning är framtagen
till detaljplanen.

Figur 1. Planområdet kv Gunnar Gröpe (blå ruta) gränsar till Norra Esplanaden, Kvarngatan och
Hantverksgatan. Till vänster i bilden syns södra stambanan.
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2 AKUSTISKA BEGREPP

Med buller avses ljud från trafiken som sprids via luften till omgivningen och även in i de
närliggande byggnaderna.

Ekvivalent och maximal nivå

Ekvivalent ljudnivå (Leq) är ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod, för trafikbuller
gäller oftast ett dygn. Maximal ljudnivå (Lmax) är den högsta momentana ljudnivån (med mycket
kort varaktighet), under en enstaka bullerhändelse, t ex en tågpassage.

A-vägd ljudnivå

Örats känslighet varierar för olika frekvenser. För att ta hänsyn till detta filtrerar eller
frekvensväger man ljudet vid mätning. Den vanligaste filtreringen är A-filter vilket ofta benämns
dBA eller dB(A). Samtliga riktvärden som reglerar trafikbuller utgår från A-vägd ljudnivå.

Trafikmängd

En fördubbling eller halvering av trafikmängden ändrar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.
Den maximala nivån berörs inte av mängden trafik. Den bullrigaste fordonstypen bestämmer
nivån.

3 RIKTVÄRDEN TRAFIKBULLER

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS - Trafikbullerförordningen

Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med riktvärden enligt trafikbullerförordningen
SFS 2015:216 inklusive de beslutade förordningsförändringarna benämnda t.o.m. SFS
2017:359.

Det innebär att:

· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad.

· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen vändas mot en sida med högst
Leq 55 dBA respektive Lmax 70 dBA. För maximalnivån avses tidsintervallet kl 22.00 –
06.00.

· För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas
utanför fasad.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Om Lmax 70 dBA överskrids bör maximalnivån inte överskridas med
mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme (För maximalnivån avses tidsintervallet kl
06.00 – 22.00).

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS

I Boverkets byggregler, BBR, anges riktvärden inomhus för trafikbuller och andra yttre
bullerkällor. Grundkravet är att;

· Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro
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· Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien
· Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid kl. 22:00 –

06:00. I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska göras för den
mest bullrande fordonstypen så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger
per natt och aldrig med mer än 10 dBA.

4 TRAFIKUPPGIFTER

Spårtrafik
Följande uppgifter om tågtrafiken på Södra stambanan ligger till grund för bullerberäkningen:

Tabell 1 : Tågtrafik i nuläget, norr om stationen enligt förstudie Älmhults bangårdsombyggnad,
daterad 2011-11-01 samt grafisk tidtabell 2015-02.

Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet

Medel Max Km/h

Snabbtåg, X2 30 st 150 330 200

Interregionala tåg, X31 36 st 170 240 160

Pendeltåg, X11 22 st 90 160 100

Godståg 70 st 400 650 100

Tabell 2 : Trafikuppgifter för prognosår 2040 enl nedan. BAS 2040. Utdrag ur Wikibana 2040,
framtagna av Peter Andersson på Tyréns järnvägsavdelning.

Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet, Km/h

Medel Max

Höghastighetståg 46 st 235 330 200

Interregionala tåg, X31 34 st 190 240 175

Nattåg, Rc 2 st 250 350 160

Pendeltåg, X50 32 st 150 240 175

Godståg 90 st 450 750 100

Gatutrafik
Uppgifter om gatutrafiken i nuläget är hämtat från Tyréns rapport ”Trafikanalys Älmhult” daterad
2015-03-30. Rapporten är framtagen på uppdrag av Älmhults kommun. Trafikingenjör Anna-
Karin Ekström på Tyréns har gjort en bedömning av trafikflödet på de båda lokala gatorna;
Kvarngatan, Hantverksgatan och Eriksgatan.
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Figur 2. Trafikverkets (blå) och kommunens (röd) trafikräkning år 2014, bilden kommer från
Tyréns rapport Trafikanalys Älmhult.

Tabell 3 : Gatutrafik, nuläge hastigheter enligt NVDB respektive skyltad hastighet (google maps/
street view).

Gata Antal fordon per dygn Andel tung trafik, % Skyltad hastighet, km/h

Norra Esplanaden 6 900 7 40

Kvarngatan 700 3 40

Hantverksgatan 600 3 40

Prognosen för framtida trafik är hämtad från Trafikanalys Älmhult och gäller år 2040, vilket
inkluderar trafikalstring av ca 100 nya lägenheter i centrum. Samma resonemang har förts för
tillskottet på lokalgatorna. Angivna hastigheter för trafikprognos enligt trafiköversyn centrala
Älmhult.

Tabell 4 :  Prognos för gatutrafik år 2040

Gata Antal fordon per dygn Andel tung trafik, % Skyltad hastighet*, km/h

Norra Esplanaden 7 500 6 40

Kvarngatan 900 3 30

Hantverksgatan 700 3 30

* Enligt ”Trafiköversyn centrala Älmhult” får Norra Esplanaden hastighetsbegränsningen
40 km/tim medan Hantverksgatan, Kvarngatan och Eriksgatan kallades lågfartsgata med
hastighetsbegränsningen 30 km/tim.
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5 BERÄKNINGSMODELL

Vid beräkning av bullernivå från tågtrafiken har vi använt den Nordiska beräkningsmodellen för
spårburentrafik, rev 1996. Beräkningsmodellen beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4935. Vi
har använt beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg version 5.2 som är en tillämpning av
modellen.
Trafikbullernivåer för gatutrafiken har beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i
rapport 4653 ”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell”. Vi har använt beräkningsprogrammet
Trivector väg II version 1.2.

6 BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER

I figuren nedan visas numrering som representerar beräknade nivåer för de olika fasaderna vid
kv Gunnar Gröpe.

Figur 3. Numrering för de olika fasaderna som används i tabellerna med beräkningsresultat.
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Total trafikbullernivå (gata + tåg)
I tabellen nedan redovisas den totala trafikbullernivån från både gatutrafik och tågtrafik utomhus
vid fasad för kv Gunnar Gröpe.

Tabell 5 : Beräknad trafikbullernivå i dBA från gatutrafiken och tågtrafiken på södra stambanan, prognos år
2040, utomhus vid fasad, frifältsvärde

Prognos år 2040 Vån 1 Vån2 Vån 3 Vån 4
Leq / Lmax, dBA

1, fasad direkt mot N Esplanaden 61 / 80 61 / 80 60 / 79 60 / 78
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 55 / 76 54 / 76 54 / 75 ---
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 53 / 73 53 / 73 53 / 73 ---
4, fasad direkt mot Kvarngatan 61 / 84 61 / 83 60 / 81 60 / 79
5, fasad direkt mot Kvarngatan 60 / 84 60 / 83 60 / 81 ---
6, fasad direkt mot Kvarngatan 60 / 84 60 / 83 59 / 81 ---
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan 46 / 80 46 / 79 45 / 78 44 / 77
8, fasad direkt mot Hantverksgatan 60 / 84 60 / 83 60 / 81 ---
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 56 / 80 56 / 79 55 / 79 ---
10, fasader mot innergården 46 / 55 46 / 55 46 / 55 46 / 55

Inomhus
Kravet på ljudisolering hos fönster bestäms förutom av trafikbullernivån utanför fasad även av
fönstrets storlek i förhållande till rumsvolymen, om det är ett bostadsrum eller kök/badrum, om
det finns loftgångar etc. I senare skede då lägenheternas planlösningar finns framme föreslås
att ljudisolering hos fönster studeras i detalj.
Med nedan angivna ljudkrav för fönster uppfylls samtliga inomhusriktvärden för bostäder enligt
grundkravet i Boverkets byggregler. Vid dimensionering av ljudkrav för fönster har vi översiktligt
vägt in att för Kvarngatan och Hantverksgatan förekommer det endast ett fåtal passager av tung
trafik nattetid vilket innebär att andra fordonstyper kan vara dimensionerande. Vi
rekommenderar att detta detaljstuderas i samband med projektering.

Tabell 6 : Krav på ljudreduktion för fönster, vägt reduktionstal Rw respektive Rw+Ctr. Obs att båda måtten
Rw och Rw+Ctr ska uppfyllas.

Prognos år 2030 Vån 1-2 Vån 3-4
Rw / Rw+Ctr, dB

1, fasad direkt mot N Esplanaden 43 / 38 42 / 37
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 39 / 34 38 / 33
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 36 / 31 36 / 31
4, fasad direkt mot Kvarngatan 43 / 38 42 / 37
5-6, fasad direkt mot Kvarngatan 43 / 38 42 / 37
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan 36 / 31 34 / 29
8, fasad direkt mot Hantverksgatan 40 / 35 39 / 34
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 40 / 35 39 / 34
10, fasader mot innergården 34 / 29 34 / 29

Ljudisoleringen ovan gäller under förutsättning av att andelen fönster är högst ca 30 %. Med
större fönsterandel krävs högre ljudisolering. För fönster mot loftgångar krävs dock
Rw 43 dB / R’w 40 dB (där R’w avser fältvärde dvs ljudreduktion i färdig byggnad).
Ytterväggar skall väljas med en ljudisolering som är 10 dB högre än fönstrens ljudisolering.
eventuella friskluftsventiler väljs med Dn,e,w-värde rel 10 m2 som är 10 dB högre än fönstrens
Rw-värde.
Fönster till lokaler väljs med utgångspunkt från vilken typ av verksamhet som lokalen är avsedd
för. I detta skede kan man räkna med att det till lokaler är 5 dB lägre krav jämfört med fönster till
bostadsrum.
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I samband med projektering av byggnaderna, när planlösningen är känd kan en detaljerad
dimensionering av ljudkrav för fönster ske. I det sammanhanget är det också lämpligt att väga in
betydelsen av antalet tunga fordon nattetid. I vissa fall, då det endast förekommer ett fåtal
passager av tunga fordon nattetid medger BBR en lindring av ljudkrav för fönster.

7 SLUTSATS/SAMMANFATTNING

Aktuellt planområde påverkas framförallt av trafikbuller på de närbelägna gatorna och framförallt
från Norra Esplanaden. För byggnader utmed Hantverksgatan inverkar även buller från
tågtrafiken på södra stambanan.

För verksamheter ställs inga krav på utenivåer. Ett undantag är utevistelseytor för ev skolor /
förskolor. Här anger Naturvårdsverket (NV-01534-17) att riktvärdena Leq högst 50 dBA
respektive Lmax högst 70 dBA ska uppfyllas på de vistelseytor som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. På övriga vistelseytor inom skolgården gäller Leq 55 dBA och Lmax 70
dBA.

Grundriktvärdet Leq 60 dBA för bostäder överskrids marginellt med 1 dBA vid fasader mot
Norra Esplanaden samt mot Kvarngatan för fasaddelen närmast korsningen mot Esplanaden.
Överskridandet gäller enbart plan 1 och 2. I de fall man planerar för bostadslägenheter med
fasad/fönster vid dessa fasader gäller att planlösningarna bör utformas så att minst hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där Leq högst 55 dBA respektive Lmax 70 dBA erhålls,
dvs mot innergården.

För bostäder om högst 35 m2 gäller dock riktvärdet Leq 65 dBA. Detta innebär att bostäder om
högst 35 m2 kan planeras vid samtliga fasader.

Det finns goda möjligheter att planera för gemensamma eller enskilda uteplatser på eller mot
innergården där högst Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA uppfylls.
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8 BILAGA: TRAFIKBULLERNIVÅER FÖR GATU- OCH
TÅGTRAFIK SEPARAT

I tabellerna nedan redovisas trafikbullernivån, för nuläge och trafikprogos år 2040, uppdelat på
vilket trafikslag som orsakar bullernivån gatu- och tågtrafik separat.

Gatutrafik

Tabell 7 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från gatutrafiken i  nuläge, utomhus vid fasad, frifältsvärde.
Nuläge Vån 1 Vån2 Vån 3 Vån 4

LAeq / LAmax  dBA
1, fasad direkt mot N Esplanaden 61 / 80 61 / 80 60 / 79 60 / 78
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 55 / 76 54 / 76 54 / 75 ---
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 53 / 73 53 / 73 53 / 73 ---
4, fasad direkt mot Kvarngatan 57 / 84 56 / 83 56 / 81 55 / 79
5, fasad direkt mot Kvarngatan 52 / 84 52 / 83 51 / 81 ---
6, fasad direkt mot Kvarngatan 52 / 84 52 / 83 51 / 81 ---
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan 45 / 80 45 / 79 44 / 78 43 / 77
8, fasad direkt mot Hantverksgatan 49 / 84 48 / 83 47 / 81 ---
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 46 / 80 45 / 79 44 / 78 ---
10, fasader mot innergården 44 / 49 44 / 49 44 / 49 44 / 49

Tabell 8 : Beräknad trafikbullernivå från gatutrafiken prognos år 2040, utomhus vid fasad, frifältsvärde.
Prognos år 2030 (på säkra sidan) Vån 1 Vån2 Vån 3 Vån 4

LAeq / LAmax  dBA
1, fasad direkt mot N Esplanaden 61 / 80 61 / 80 60 / 79 60 / 78
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 55 / 76 54 / 76 54 / 75 ---
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden 53 / 73 53 / 73 53 / 73 ---
4, fasad direkt mot Kvarngatan 58 / 84 57 / 83 56 / 81 56 / 79
5, fasad direkt mot Kvarngatan 54 / 84 53 / 83 52 / 81 ---
6, fasad direkt mot Kvarngatan 54 / 84 53 / 83 52 / 81 ---
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan 46 / 80 46 / 79 45 / 78 44 / 77
8, fasad direkt mot Hantverksgatan 50 / 84 49 / 83 48 / 81 ---
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 47 / 80 46 / 79 45 / 78 ---
10, fasader mot innergården 45 / 49 45 / 49 45 / 49 45 / 49
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Tågtrafik

Tabell 9 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från tågtrafik i  nuläge, utomhus vid fasad, frifältsvärde.
Nuläge Vån 1 Vån2 Vån 3 Vån 4

LAeq / LAmax  dBA
4, fasad mot Kvarngatan 56 / 77 56 / 77 56 / 77 56 / 77
5, fasad mot Kvarngatan 57 / 79 57 / 79 57 / 79 ---
6, fasad mot Kvarngatan 57 / 80 57 / 80 57 / 80 ---
8, fasad mot Hantverksgatan 58 / 80 58 / 80 58 / 80 ---
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 53 / 79 53 / 79 53 / 79 ---
10, fasader mot innergården 39 / 55 39 / 55 38 / 55 38 / 55

Tabell 10 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från tågtrafik enligt prognos 2040, utomhus vid fasad,
frifältsvärde.

Prognos 2030 Vån 1 Vån2 Vån 3 Vån 4
LAeq / LAmax  dBA

4, fasad mot Kvarngatan 58 / 77 58 / 77 58 / 77 58 / 77
5, fasad mot Kvarngatan 59 / 79 59 / 79 59 / 79 ---
6, fasad mot Kvarngatan 59 / 80 59 / 80 59 / 80 ---
8, fasad mot Hantverksgatan 60 / 80 60 / 80 60 / 80 ---
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan 55 / 79 55 / 79 55 / 79 ---
10, fasader mot innergården 41 / 55 41 / 55 40 / 55 40 / 55

Vid fasaddelarna numrerade 1, 2, 3 och 7 har tågtrafiken så låg nivå att den är försumbar
jämfört med gatutrafiken vid motsvarande fasaddel.
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Sammanfattning 
Älmhults kommun planerar att bygga flerfamiljshus på fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 

Gunnar Gröpe 2 och Gunnar Gröpe 4 belägna i centrala Älmhult. Under tidigare 

undersökningar har förhöjda halter av petroleumföroreningar påträffats på 

fastigheterna. Vidare har klorerade alifater påträffats i grundvattnet på området och i 

porluften. Med anledning av detta har ÅF genomfört en fördjupad miljöteknisk 

markundersökning inom fastigheterna. 

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes av personal från ÅF 2019-06-19 

och 2019-06-20. Totalt uttogs 111 jordprover från 32 olika provpunkter fördelade i 8 

provtagningsrutor. Varje provtagningsruta innehöll 4 provpunkter och proverna togs 

med hjälp av en borrbandvagn. För samtliga provpunkter togs ett jordprov per 

halvmeter ner till ett maximalt totaldjup på 2 meter under markytan. De fyra 

delproverna från samma nivå och ruta slogs samman till ett samlingsprov, vilket gav 

ett samlingsprov per halvmeter och ruta. I de fall misstanke kring förorening i form av 

petroleumkolväten eller klorerade lösningsmedel uppkom togs stickprov i glasburkar 

som hanterades och analyserades separat. Vidare togs ett grundvattenprov från ett 

grundvattenrör som sedan tidigare fanns installerat i anslutning till ett område där det 

tidigare funnits en kemtvätt. 

I samband med rivningen av byggnaderna uttogs även prover från betongen samt från 

marken under byggnaderna. Ett kompletterande prov på byggnadsmaterialet från 

byggnaderna uttogs också som skickades in för analys av asbest. 

Påträffade föroreningar utgörs främst av PAH med halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM och MKM. Föroreningssituationen har stor variabilitet men 

halterna av de påträffade föroreningarna är generellt något lägre i rutorna 1, 2 och 5 

jämfört med övriga rutor. I det område där en kemtvätt tidigare funnits påträffades 

halter av klorerade alifaterna över riktvärdena för MKM i ett enskilt stickprov. Vidare 

påträffades halter av klorerade alifater över SGU:s bedömningsgrunder för klass 5 

(otjänligt) grundvatten i det grundvattenprov som analyserades. I betongen 

påträffades förhöjda halter av oljor (alifater och aromater) samt metaller överstigande 

Naturvårdsverkets riktvärde för KM respektive MKM. Jordproverna från markområdena 

under byggnaderna har påvisat halter av oljor, PAH och metaller. Halterna överstiger 

Naturvårdsverkets riktvärde för KM i totalt tre punkter respektive MKM i två punkter. 

Inga halter av farligt avfall har påträffats i betongen eller i marken under 

byggnaderna.  

Utifrån genomförd undersökning har jordmassorna inom respektive ruta klassificerats. 

Majoriteten av massorna klassificeras om MKM-massor men inom området finns även 

massor som klassificeras som IFA-massor, KM-massor samt MRR-massor. 
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1 Bakgrund och syfte 
Älmhults kommun planerar att bygga flerfamiljshus på fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 

Gunnar Gröpe 2 och Gunnar Gröpe 4 belägna i centrala Älmhult. Inom fastigheterna 

har det tidigare funnits bland annat en kemtvätt samt en drivmedelsanläggning. Under 

tidigare undersökningar har förhöjda halter av alifatiska- och aromatiska kolväten och 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) påträffats på fastigheterna. Vidare har 

klorerade alifater påträffats i porgas och i grundvattnet på området. Med anledning av 

detta har ÅF genomfört en fördjupad miljöteknisk markundersökning på fastigheterna. 

En undersökning har även utförts under byggnaderna samt av betongen från 

byggnaderna då dessa nu rivits. 

Syftet med genomförd undersökning var att klassificera markområdet, med avseende 

på markföroreningar, inom aktuella fastigheter för att möjliggöra en effektiv 

masshantering. Vidare ska genomförd undersökning ligga till grund för kommande 

saneringsåtgärder.  

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering 

De aktuella fastigheterna är belägna i Älmhults centrala delar, se Figur 1. Området 

kring fastigheterna utgörs av bostäder. Närmaste bostadshus ligger cirka 10 meter 

från området. Övrigt närområde utgörs av ett område med blandad markanvändning – 

bostäder, industrilokaler, södra stambanan och vägar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Geologi 

Enligt SGU (Sverige geologiska undersökning) utgörs marken på området av morän 

omgiven av isälvssediment, se Figur 2.  Under en tidigare miljöteknisk 

markundersökning (ÅF 2014) påträffades den naturliga jorden, under fyllnadsmaterial 

Figur 1. Översiktlig lokalisering av fastigheterna. © Lantmäteriet 
Medgivande R50086180_190001 
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som består av grusig sand och sandig morän, runt 2 meter under markytan 

(m.u.my.). Berggrunden återfanns mellan 4-5 m.u.my.  

 

Figur 2. Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta samt jordartskarta över aktuella fastigheterna i Älmhults tätort. 

Undersökta områden är markerat med röda streck. Källa © Lantmäteriet Medgivande R50086180_190001 

2.3 Hydrologi och skyddsvärda områden 

Närmsta ytvatten är sjön Möckeln som ligger cirka 1,3 km norrut från fastigheten. 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) ligger Älmekulla 

vattenskyddsområden cirka 250 m väster om de aktuella fastigheterna, se Figur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Utdrag ur VISS visar Älmekulla vattenskyddsområde cirka 250 meter väst om de berörda 
fastigheterna (inringat i rött). Källa © Lantmäteriet Medgivande R50086180_190001 
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3 Historik och tidigare undersökningar 

3.1 Anläggningens historia och miljöfarliga verksamheter  

Enligt uppgifter erhållna från MIFO-databasen (metodik för inventering av förorenade 

områden) har det på fastigheten Gunnar Gröpe 2 tidigare bedrivits kemtvätt i en 

byggnad som revs tidigt 1970-tal. På samma fastighet har det även funnits en 

drivmedelsanläggning som troligtvis funnits på platsen sedan 1960-talet men som 

avetablerades år 2014. På fastigheten Gunnar Gröpe 4 har det bedrivits en bilverkstad 

och det har även funnits två restauranger på fastigheterna Gunnar Gröpe 2 och 4. 

Fastigheten Gunnar Gröpe 1 bestod tidigare av en parkeringsplats.  

3.2 Tidigare undersökningar  

Sammanfattningsvis har ett flertal markundersökningar utförts inom aktuella 

fastigheter. Dessa presenteras nedan: 

• År 2000: KM miljöteknik AB - MTMU och marksanering. 

• År 2014: ÅF Infrastructure AB – MTMU 

• År 2018: ÅF Infrastructure AB – MTMU, foderrörsinstallation, porgasmätning 

• År 2018: ÅF Infrastructure AB – MTMU, GV-kontroll, porgasmätning 

År 2000 utförde KM Miljöteknik AB på uppdrag av SPIMFAB en markundersökning vid 

drivmedelsanläggningen där det påträffades petroleumkolväten i uttagna jordprover. 

En marksanering utfördes men det lämnades kvar restförorening under 

verkstadslokalen.  

År 2014 utförde ÅF Infrastructure AB en miljöteknisk markundersökning i samband 

med avetablering av den drivmedelsanläggning som låg på Gunnar Gröpe 2. Inga 

halter av petroleumkolväten påvisades då överstigande SPBI:s riktvärden för mindre 

känslig markanvändning. I grundvattnet påvisades endast spår av MTBE. I Älmhults 

kommuns granskning av undersökningen från år 2014 står "Om det finns planer på en 

ändrad markanvändning, såsom att bygga bostäder, kan efterbehandlingsåtgärder 

dock behövas." (Dnr 2013-M0599-18). 

Under sommaren 2018 utförde ÅF Infrastructure AB en miljöteknisk markundersökning 

i syfte att utreda förekomsten av klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten. Ett 

grundvattenrör (foderrör) installerades där kemtvätten legat. I grundvattenröret 

påträffades föroreningshalter överskridande Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) 

riktvärden för grundvatten. Uppmätta halter i porgasen påvisade halter överstigande 

Naturvårdsverkets framtagna rikt- och gränsvärden. se ”Miljöteknisk 

markundersökning avseende klorerade lösningsmedel på fastigheterna Gunnar Gröpe 

1, 2 och 4, Älmhults kommun”. Daterad 2018-08-241. 

Med anledning av att tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE) samt 

nedbrytningsprodukter av dessa ämnen påträffades i porgas och i grundvattnet 

utfördes en kompletterande MTU hösten 2018 för att få en bättre förståelse av 

föroreningssituationen inom de berörda fastigheterna. Installation av sex 

grundvattenrör utfördes och kompletterande porgasmätning utfördes i 20 provpunkter. 

Vedkärnprover uttogs även för analys. Sammanfattningsvis påvisades förekomst av 

PCE, TCE och dess nedbrytningsprodukter i omättade zonen. Halter av klorerade 

lösningsmedel påträffades i samtliga grundvattenrör med undantag för ett rör, 

uppströms fastigheten. I vedkärnprov påträffades halter av PCE. 

                                                
1 Miljöteknisk markundersökning avseende klorerade lösningsmedel på fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun 
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4 Utförda undersökningar 

4.1 jord  

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes av personal från ÅF 2019-06-19 

och 2019-06-20. Totalt uttogs 111 jordprover från 32 olika provpunkter fördelade i 8 

provtagningsrutor, se Bilaga 1 för provpunkternas läge. Varje provtagningsruta 

innehöll 4 provpunkter och proverna togs med hjälp av en borrbandvagn. För samtliga 

provpunkter togs ett jordprov per halvmeter ner till ett maximalt totaldjup på 2 meter 

under markytan. De fyra delproverna från samma nivå och ruta slogs samman till ett 

samlingsprov, vilket gav ett samlingsprov per halvmeter och ruta. I de fall misstanke 

kring förorening i form av petroleumkolväten eller klorerade lösningsmedel uppkom 

togs stickprov i glasburkar som hanterades och analyserades separat. Övriga 

jordprover togs i diffusionstäta provpåsar. Vid sammanslagning till samlingsprov 

blandades lika stora delar delprov till ett samlingsprov. Efter mottagande på 

laboratoriet blandades proven åter igen och inför respektive analys utfördes för 

analysen nödvändig provberedning.  

4.1.1 Kompletterande provtagning vid rivning 

I samband med rivningen utfördes även en kompletterande provtagning av betong, 

jord samt byggnadsmaterial. Provtagningen utfördes under september och oktober 

2019. Totalt uttogs 10 betongprover från byggnaderna, 1 asbestprov från en takplatta 

samt 8 jordprover från marken under byggnaderna. Jordprovtagningen utfördes med 

hjälp av grävmaskin. Syftet med jordprovtagningen var att utreda och kontrollera 

marken under de nu rivna byggnaderna. Totalt skickades 8 stycken jordprover från 

marken under byggnaderna in till Eurofins för analys. 

Samtliga prover förvarades väl kylda vid transport till laboratoriet. ÅF sparar även 

samtliga prover i tre månader efter inskickad rapport för att möjliggöra eventuell 

analyskomplettering i efterhand. 

4.2 Vatten  

Ett grundvattenprov uttogs från ett grundvattenrör som sedan tidigare fanns 

installerat i anslutning till den plats där kemtvätten varit belägen, se bilaga 1a – 1d. 

Provtagningen föregicks av nivåmätning av grundvattenytan som inställde sig på 2,7 

meter under markytan samt omsättning med mer än 3 rörvolymer. Grundvattenprovet 

uttogs med hjälp av en peristaltisk pump och provet förvarades väl kylt under 

transport till laboratoriet.  

4.3 Laboratorieanalyser  

Samtliga samlingsprov skickades till ackrediterade laboratorium (Eurofins) för analys. 

Samtliga samlingsprov analyserades med avseende på PAH och tungmetaller. Då 

observation i fält ledde till misstanke kring förorening i form av petroleumkolväten och 

klorerade lösningsmedel analyserade även enskilda prov med avseende på BTEX, 

alifater, aromater och klorerade alifater.  

Det grundvattenprov som togs skickades till laboratorium för analys av BTEX, alifater, 

aromater och klorerade alifater. 

I samband med rivningen uttogs 8 jordprover, 10 betongprover samt 1 prov från 

byggnadsmaterialet. Betongen samt jorden analyserades för PAH, metaller (As, Ba, 

Cd, Co, Cr, Hg, Cu, Ni, Pb, V, Zn) samt olja (Bensen, toluen, etylbensen, xylen, alifater 
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och aromater). Två jordprover har även analyserats med avseende på klorerade 

alifater. Provet från byggnadsmaterialet analyserades med avseende på asbest. 

5 Riktvärden 
Då bostadshus ska etableras på fastigheterna har jämförelse med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gjort i första hand. Uppmätta 

halter har även jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 

markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) och mot Avfall Sveriges haltgränser 

för klassificering av farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007)2.  

Resultat från analys av grundvatten jämförs med Sveriges Geologiska Undersöknings 

riktvärden för grundvatten (SGU, 2008) och kanadensiska dricksvattenkriterier, 

Guidelines for Canadian Drinking Water Quality (2010). 

6 Resultat  
En koordinatsatt ritning med läget för samtliga provpunkter, nivåer och klassning 

redovisas i Bilaga 1a – 1d. Fältanteckningar redovisas i bilaga 2.1. Sammanställning 

av samtliga analysresultat med gällande riktvärden redovisas i Bilaga 2.2, 2.3, 2.4 

samt 2.5. Analysrapporter från laboratoriet återfinns i Bilaga 3. Samtliga nivåer som 

anges nedan syftar till meter under markytan (m.u.my.). 

6.1 Jord 

6.1.1 Miljöteknisk markundersökning 

I ruta 1 överskred halterna av analyserade ämnen inte riktvärdena för KM i någon 

nivå.  

I ruta 2 påträffades halter av PAH-H över riktvärdena för KM i en nivå av 1,5-2. För 

övriga analyserade parametrar överskreds inte riktvärdena för KM för någon av 

nivåerna. 

I ruta 3 påträffades halter av PAH-H över riktvärdena för KM i nivåer på 1-1,5 och 1,5-

2. I ruta 3 påträffades dessutom halter av 1,1,2-trikloreten över riktvärdena för MKM 

och halter av tetrakloreten över riktvärdena för KM i ett enskilt prov (19ÅF15 1-1,5). 

Vidare överskred halterna av 1,1,2-trikloreten och tetrakloreten riktvärdena för KM i 

ytterligare ett enskilt prov (19ÅF15 1,5-2). Provpunkten 19ÅF15 är belägen i direkt 

anslutning till den plats där en kemtvätt tidigare funnits.  

I ruta 4 påträffades halter av PAH-M över riktvärdena för KM i nivåer på 0-0,5 och 0,5-

1. Halter av PAH-H över riktvärdena för KM påträffades i nivåer på 0-0,5, 1-1,5 och 

1,5-2. Halterna av PAH-H överskred även riktvärdena för MKM på nivåer mellan 0,5-1. 

I ruta 5 överskred inte analyserade parametrar riktvärdena för KM i någon av 

provpunkterna. 

I ruta 6 påträffades halter av PAH-H över riktvärdena för KM i nivåer på 0,5-1, 1-1,5 

och 1,5-2.  

I ruta 7 påträffades halter av PAH-H över riktvärdena för KM i nivåer på 0,5-1 och 1-

1,5. Vidare överskred halterna av bly riktvärdena KM i en nivå på 0,5-1.  

                                                
2 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, publicerad 2019. Avfall Sverige (avfallsverige.se) Hämtad 2019-10-10. 

100



RAPPORT 

Miljöteknisk markundersökning och klassificering av massor på Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 

Sida 10 (14) 

I ruta 8, påträffades halter av PAH-M över riktvärdena för KM i en nivå på 0,5-1. På en 

nivå på 1-1,5 påträffades halter av PAH-M över riktvärdena för MKM. Vidare 

påträffades halter av PAH-H som överskred riktvärdena för KM i nivåer på 0-0,5 och 

0,5-1. I en nivå på 1-1,5 överskred halterna av PAH-H dessutom riktvärdena för MKM. 

För övriga analyserade parametrar och nivåer överskreds inte riktvärdena för KM i 

någon av rutorna. 

6.1.2 Kompletterande jordprovtagning vid rivning 

Sammanfattningsvis har halter av alifater, PAH samt metaller (bly) överstigande 

riktvärden för KM påträffats i tre provtagningspunkter. Punkterna benämns som 

19ÅF34, 19ÅF36 och 19ÅF37 och redovisas i koordinatsatt ritning Bilaga 1. I prov 

19ÅF36 har även halter av klorerade alifater uppmätts, dock inte överstigande 

riktvärden för KM. I punkterna 19ÅF35 och 19ÅF38 påträffades halter av metaller (bly) 

samt alifater i halter överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Prov 19ÅF38 

uttogs i området kring en äldre sandfylld cistern. I området uppmärksammandes grå 

missfärgningar i marken och en tydlig stark lukt av petroleum. Halterna i provet 

överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för MKM avseende de kortare alifaterna C8-

C10. I området kring 19ÅF35 påträffades en skarp lukt, troligtvis av petroleum. 

Halterna i det analyserade provet överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för KM 

avseende de alifater C16-C35 och aromater C10-C16 samt överstigande MKM 

avseende metaller (bly).  

6.2 Betong 

Totalt har tio stycken betongprover uttagits från byggnaderna inom fastigheten. 

Provpunkternas läge tillsammans med aktuell klassning utifrån föroreningsinnehåll 

redovisas i Bilaga 2. Sammanfattningsvis påvisar analysresultaten halter av oljor 

(alifater) samt metaller (barium och zink) i halter överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för MKM i tre av betongproverna. Dessa prover är uttagna från 

betongmaterialet i en smörjgrop, i ett förråd samt från taket från en av byggnaderna. 

Resultaten från analyserade betongprover påvisar halter av oljor (alifater), PAH, och 

metaller (främst krom6) i halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för KM. Enbart ett av uttagna betongprover (från en av pumpöarna) har påvisat halter 

understigande aktuella riktvärden.  

6.3 Byggnadsmaterial 

I prov från takplattan konstaterades innehåll av asbest (krysotil). Provet benämns som 

”Tak, tvätthall. Takplatta”. 

6.4 Vatten 

I det grundvattenprov som togs i anslutning till det område där en kemtvätt tidigare 

funnits påträffades halter av trikloreten, tetrakloreten och vinylklorid över SGU:s 

riktvärden för klass 5 (otjänligt) grundvatten.  

7 Masshantering 
Utifrån erhållna analysresultat har en förklassificering gjorts av jordmassor inom 

aktuella fastigheter. Klassificering har gjorts ner till djupet 2 m.u.my. Situationsplan 

som redovisar klassificeringen på olika djup bifogas i Bilaga 1a – 1d. Klassificering har 

gjorts halvmetervis dvs. 0-0,5 m.u.my, 0,5-1 m.u.my osv. med vissa avvikelser. 
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Klassificeringen har gjorts enligt nedan: 

• Föroreningshalt <MRR = ringa risk-massor

• Föroreningshalt >MRR = KM-massor

• Föroreningshalt >KM = MKM-massor

• Föroreningshalt >MKM = IFA-massor

• Föroreningshalt >FA = FA-massor

7.1 0-0,5 m.u.my.

Jord från 0-0,5 m.u.my. i rutorna 4, 7 och 8 ska hanteras som MKM-massor, se Figur 

4. Jord från ruta 2, 3 och 6 ska hanteras som KM-massor och jord från ruta 1 och 5

ska hanteras som MRR-massor, se Figur 4. 

7.2 0,5-1 m.u.my. 

Jord från 0,5-1 m.u.my. i ruta 4 ska hanteras som IFA-massor. Jord från ruta 6, 7 och 

8 ska hanteras som MKM-massor och jord från ruta 2 och 3 ska hanteras som KM 

massor. Vidare ska jord från ruta 1 och 5 hanteras som MRR-massor, se Figur 5. 

Figur 4. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 0 – 0,5 meter under markytan. 

Figur 5. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 0,5 – 1 meter under markytan. 
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7.3 1-1,5 m.u.my.

Jord från 1-1,5 m.u.my i ruta 8 ska hanteras som IFA-massor, se Figur 6. Jord från 

ruta 3, 4, 6 och 7 ska hanteras som MKM-massor och jord från ruta 1, 2 och 5 ska 

hanteras som KM massor, se Figur 6. I ruta 3, omkring den gamla kemtvätt, 

påträffades högre halter av klorerade alifater som innebär att området kring 

provpunkt19ÅF15 ska hanteras som IFA-massor oberoende av andra massor i rutan. 

7.5 1,5-2 m.u.my. 

Jord från 1,5-2 m.u.my i ruta 2, 3, 4 och 6 ska hanteras som MKM-massor, se Figur 7. 

Jord från ruta 7 ska hanteras som KM-massor och jord från ruta 5 ska hanteras som 

MRR massor, se Figur 7. För ruta 1 och 8 gick det inte att göra någon klassificering av 

massorna från nivån 1,5-2 m.u.my på grund av borrstopp. I samband med rivningen 

konstaterades berg på en relativt ytlig nivå i dessa områden vilket förklarar varför 

djupare borrning inte kunde utföras. Om det skulle uppstå en mindre mängd massor i 

Figur 6. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 1 – 1,5 meter under markytan. 

Figur 7. Klassificering av massor från respektive ruta för nivån 1,5 – 2 meter under markytan. 
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dessa områden på djupare nivå än 1,5 meter under markytan bör dessa massor 

klassificeras utifrån ovanliggande nivå (IFA). I provpunkt 19ÅF35 (inom ruta 6) har 

förorening av alifater och PAH över KM samt metaller över MKM påträffas. Dessa 

massor ska hanteras separat från övrig klassificering inom rutan. Halterna återfinns på 

ett djup av 2 m.u.my. I provpunkt 19ÅF38 (inom ruta 5) har förorening av alifater 

överstigande MKM uppmätts. Föroreningen har påträffats i området kring den äldre 

sandfyllda cistern som finns kvar på fastigheten. Schaktmassor ska hanteras som IFA-

massor separat från övriga massor inom rutan. Föroreningen återfinns på ett djup av 3 

m.u.my.   

7.6 Gammal kemtvätt 

I ruta 3 har det tidigare funnits en kemtvätt, se Figur 7. I området där kemtvätten låg 

har det påträffats förhöjda halter av klorerade alifater i porluft-, jord- och 

grundvattenprover. Med anledning av detta föreslår ÅF att detta område hanteras som 

en punktkälla och att massor från det specifika området hanteras separat, oberoende 

av övrig klassificering i ruta 3. Massorna från samtliga nivåer i anslutning till 

punktkällan ska hanteras som IFA-massor. Avgränsning kan ske med fältinstrument av 

typen PID i samband med kommande saneringsentreprenad. 

I provpunkt 19ÅF36, uttagen i jordmassor från under byggnaderna i samband med 

den kompletterande jordprovtagningen, konstaterades en skarp doft. Låga halter av 

klorerade alifater har även uppmätts vid laboratorieanalys. I samband med 

entreprenad i dessa områden skall hänsyn tas och eventuellt kompletterande analyser 

uttas vid eventuell avvikande doft eller massor med misstänkt innehåll av förorening. 

8  Slutsats 
Påträffade föroreningar består främst av PAH med halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM och MKM. Föroreningssituationen har stor variabilitet men 

halterna av de påträffade föroreningarna är generellt något lägre i rutorna 1,2 och 5 

jämfört med övriga rutor. I det område där en kemtvätt tidigare funnits har halter av 

klorerade alifater över riktvärdena för MKM påträffats i ett enskild stickprov. Vidare har 

halter av klorerade alifater över SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (klass 5 

otjänligt) uppmätts i det grundvattenprov som analyserats. Det har även påträffats 

låga halter i uppschaktade jordmassor sydöst om den gamla kemtvätten, i 

provtagningspunkt 19ÅF36. 

För att säkerställa att påträffade föroreningar inte utgör någon risk vid en framtida 

ändring av markanvändningen behöver sanering ske i samtliga rutor med halter  

överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för KM. Detta innebär att samtliga MKM och 

IFA-massor behöver grävas upp och transporteras till godkänd mottagningsanläggning 

för erforderligt omhändertagande.  

9 Rekommendationer 
Utifrån genomförd undersökning har jordmassorna inom respektive ruta klassificerats. 

Majoriteten av massorna har klassificerats som MKM-massor men inom området finns 

även IFA-massor, KM-massor samt MRR-massor. 

Vid en ändring av markanvändningen från industriområde till bostadsområde, behöver 

massor med halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM grävas 

upp och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Detta innebär sanering i 

ruta 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
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Inom ruta 3, 5, 6 behöver även en punktsanering ske i provpunkterna 19ÅF15 (1-1,5 

m.u.my.), 19ÅF35 (2 m.u.my.), 19ÅF38 (3 m.u.my.).

Resultatet från denna miljötekniska markundersökning skall enligt Miljöbalkens 

upplysningsplikt redovisas till miljöförvaltningen Älmhults kommun. 
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FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2.1
Projekt: Gunnar Gröpe Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 752772 Entreprenör:

Uppdragsansvarig: Jakob Slottner Väderlek: Soligt, 20 C +

Provtagare: Oscar Torstensson Kalibreringsgas:

Provtagningsdatum: 2019-06-19/20 Antal jordprover: 111

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 1
Provtagningslokal: Gunnar Gröpe 

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

19ÅF01 0-0,5 0,0 0-0,5 F/Sa Ruta 2 (19ÅF01-04)

19ÅF01 0,5-1 0,0 0,5-1 F/Sa

19ÅF01 1-1,5 1,3 1-1,5 F/StSa

19ÅF01 1,5-2 0,8 1,5-2 F/StSa Stopp 2 m

19ÅF02 0-0,5 0 0-0,5 F/stgrSa

19ÅF02 0,5-1 0 0,5-1 F/stgrSa

19ÅF02 1-1,5 0 1-1,5 F/stgrSa Mörka inslag 

19ÅF02 1,5-1,9 1 1,5-1,9 F/stgrSa Stopp 1,9 m

19ÅF03 0-0,5 0 0-0,5 F/stgrSa

19ÅF03 0,5-1 0 0,5-1 F/stgrSa

19ÅF03 1-1,5 0 1-1,5 F/stgrSa Stopp 1,5 m 

19ÅF03

19ÅF04 0-0,5 0 0-0,5 F/stgrSa

19ÅF04 0,5-1 0 0,5-1 F/stgrSa

19ÅF04 1-1,5 0 1-1,5 F/stgrSa Stopp 1,5 m 

19ÅF05 0-0,5 0 0-0,5 F/stgrSa Ruta 1 (05-08)

19ÅF05 0,5-1 0 0,5-1 F/stgrSa

19ÅF05 1-1,5 0 1-1,5 F/stgrSa Stopp 1,5 m 

19ÅF06 0-0,5 0 0-0,5 F/stgrSa

19ÅF06 0,5-1 0 0,5-1 F/stgrSa

19ÅF06 1-1,5 0 1-1,5 F/stgrSa Stopp 1,5 m 

19ÅF07 0-0,5 0,0 0-0,5 F/Sa

19ÅF07 0,5-1 0,0 0,5-1 F/Sa

19ÅF07 1-1,2 Stopp 1,2 m. Inget prov

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten  Si = silt  Bl = block  F = fyllnadsmassor

Gr = grus   Le = lera  B = berg      Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera  Mu = mull   T=torv

f = fin  m = mellan    g = grov

projnr  bilaga 2.1
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FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2.1
Projekt: Gunnar Gröpe Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 752772 Entreprenör:

Uppdragsansvarig: Jakob Slottner Väderlek: Soligt, 20 C +

Provtagare: Oscar Torstensson Kalibreringsgas:

Provtagningsdatum: 2019-06-19/20 Antal jordprover: 111

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 1
Provtagningslokal: Gunnar Gröpe 

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

19ÅF08 0-0,5 0,0 0-0,5 F/stSa

19ÅF08 0,5-1 0,0 0,5-1 F/stSa Stopp 1 m

19ÅF09 0-0,5 0,3 0-0,5 F/Sa Ruta 4 (09-12)

19ÅF09 0,5-1 0,0 0,5-1 F/Sa

19ÅF09 1-1,5 0,0 1-1,5 F/Sa

19ÅF09 1,5-2 0,0 1,5-2 F/Sa

19ÅF10 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa

19ÅF10 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa

19ÅF10 1-1,5 1,0 1-1,5 F/muSa

19ÅF10 1,5-2 1,3 1,5-2 F/muSa

19ÅF11 0-0,5 2,3 0-0,5 F/mugrSa Tegel

19ÅF11 0,5-1 4,2 0,5-1 F/muSa

19ÅF11 1-1,5 4,5 1-1,5 F/muSa Tegel

19ÅF11 1,5-2 4,8 1,5-2 F/muSa

19ÅF12 0-0,5 6,8 0-0,5 F/muSa

19ÅF12 0,5-1 0,4 0,5-1 F/muSa

1-1,2 F/muSa Stopp 1,2 m 

19ÅF13 0-0,5 6,0 0-0,5 F/grstSa Ruta 3 (13-16)

19ÅF13 0,5-1 6,9 0,5-1 F/grstSa

19ÅF13 1-1,5 2,4 1-1,5 F/grstSa

19ÅF13 1,5-2 1,6 1,5-2 F/grstSa

19ÅF14 0-0,5 0,6 0-0,5 F/grSa

19ÅF14 0,5-1 6,1 0,5-1 F/grSa

19ÅF14 1-1,5 1,2 1-1,5 F/grSa

19ÅF14 1,5-2 2,3 1,5-2 F/grSa

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten  Si = silt  Bl = block  F = fyllnadsmassor

Gr = grus   Le = lera  B = berg      Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera  Mu = mull   T=torv

f = fin  m = mellan    g = grov

projnr  bilaga 2.1
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FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2.1
Projekt: Gunnar Gröpe Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 752772 Entreprenör:

Uppdragsansvarig: Jakob Slottner Väderlek: Soligt, 20 C +

Provtagare: Oscar Torstensson Kalibreringsgas:

Provtagningsdatum: 2019-06-19/20 Antal jordprover: 111

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 1
Provtagningslokal: Gunnar Gröpe 

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

19ÅF15 0-0,5 0,5 0-0,5 F/Sa

19ÅF15 0,5-1 2,3 0,5-1 F/Sa Tegel

19ÅF15 1-1,5 175,7 1-1,5 F/Mu Doft av lösningsmedel/bensin

19ÅF15 1,5-2 74,4 1,5-2 F/Mu Doft av lösningsmedel/bensin

19ÅF16 0-0,5 5,5 0-0,5 F/Sa

19ÅF16 0,5-1 4,1 0,5-1 F/Sa

19ÅF16 1-1,5 18,3 1-1,5 F/Mu

19ÅF16 1,5-2 17,0 1,5-1,9 F/Mu

19ÅF17 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa Ruta 8 (17-20)

19ÅF17 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa

19ÅF17 1-1,5 0,0 1-1,5 F/grSa Tegel

19ÅF17 1,5-2 0,0 1,5-2 F/grSa

19ÅF18 0-0,5 8,5 0-0,5 F/grSa Tjockt asfaltslager. Lukt av bensin

19ÅF18 0,5-1 29,2 0,5-1 F/grSa Lukt av bensin

19ÅF18 1-1,5 32,3 1-1,5 F/grSa Tegel. Lukt av bensin

19ÅF18 1,5-2 42,1 1,5-2 F/grSa Lukt av bensin

19ÅF19 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa

19ÅF19 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa

19ÅF19 1-1,5 0,0 1-1,5 F/grSa
19ÅF19 1,5-2 0,0 1,5-2 F/grSa

19ÅF20 0-0,5 0,0 0-0,5 F/saGr

19ÅF20 0,5-1 0,0 0,5-1 F/saGr

19ÅF20 1-1,5 0,0 1-1,5 F/saGr

19ÅF20 1,5-2 1,9 F/saGr

19ÅF21 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa Ruta 7 (21-24)

19ÅF21 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa Stopp 1,1 m

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten  Si = silt  Bl = block  F = fyllnadsmassor

Gr = grus   Le = lera  B = berg      Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera  Mu = mull   T=torv

f = fin  m = mellan    g = grov

projnr  bilaga 2.1
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FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2.1
Projekt: Gunnar Gröpe Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 752772 Entreprenör:

Uppdragsansvarig: Jakob Slottner Väderlek: Soligt, 20 C +

Provtagare: Oscar Torstensson Kalibreringsgas:

Provtagningsdatum: 2019-06-19/20 Antal jordprover: 111

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 1
Provtagningslokal: Gunnar Gröpe 

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

19ÅF22 0-0,5 0,9 0-0,5 F/grSa Tegel, kalk. Bränd doft

19ÅF22 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa Tegel, kalk. Bränd doft

19ÅF22 1-1,5 0,0 1-1,5 F/grSa Tegel, slagg

19ÅF22 1,5-2 1,5 1,5-2 F/grSa

19ÅF23 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa

19ÅF23 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa Kalk

19ÅF23 1-1,5 0,0 1-1,5 F/grSa

19ÅF23 1,5-2 1,3 1,5-2 F/grSa

19ÅF24 0-0,5 2,4 0-0,5 F/grSa

19ÅF24 0,5-1 0,6 0,5-1 F/grSa Tegel

19ÅF24 1-1,5 15,6 1-1,5 F/grSa Bränd doft

19ÅF24 1,5-2 9,6 1,5-2 F/grSa

19ÅF25 0-0,5 F/St Ruta 6 (25/28). Sten, inget material för prov

19ÅF25 0,5-1 F/St Sten, inget material för prov.

19ÅF26 0-0,5 0,0 0-0,5 F/stSa

19ÅF26 0,5-1 0,0 0,5-1 F/stSa

19ÅF26 1-1,5 0,0 1-1,5 F/stmuSa Stopp 1,6

19ÅF27 0-0,5 0,0 0-0,5 F/makadam

19ÅF27 0,5-1 0,0 0,5-1 F/makadam 

19ÅF27 1-1,5 0,0 1-1,5

19ÅF27 1,5-2 0,0 1,5-2

19ÅF28 0-0,5 0,0 0-0,1 F/mu Fuktigare material

19ÅF28 0,5-1 0,0 0,1-0,5 F/grSa

19ÅF28 1-1,5 0,0 0,5-0,8 F/grSa

19ÅF28 1,5-2 0,0 0,8-1 F/Sa

1-1,5 F/grSa

1,5-2 F/grSa

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten  Si = silt  Bl = block  F = fyllnadsmassor

Gr = grus   Le = lera  B = berg      Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera  Mu = mull   T=torv

f = fin  m = mellan    g = grov

projnr  bilaga 2.1
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FÄLTANALYSPROTOKOLL Bilaga 2.1
Projekt: Gunnar Gröpe Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 752772 Entreprenör:

Uppdragsansvarig: Jakob Slottner Väderlek: Soligt, 20 C +

Provtagare: Oscar Torstensson Kalibreringsgas:

Provtagningsdatum: 2019-06-19/20 Antal jordprover: 111

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 1
Provtagningslokal: Gunnar Gröpe 

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering
(m) (ppm) analys (m)

19ÅF29 0-0,5 0,9 0-0,5 F/grSa Ruta 5 (29-32)

19ÅF29 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa

19ÅF29 1-1,5 3.2 1-1,5 F/grSa

19ÅF29 1,5-2 1,0 1,5-2 F/grSa

19ÅF30 0-0,5 0,0 0-0,5 F/Sa

19ÅF30 0,5-1 0,0 0,5-1 F/Sa

19ÅF30 1-1,5 1,1 1-1,5 F/grSa

19ÅF30 1,5-2 1,0 1,5-2 F/grSa

19ÅF31 0-0,5 0,0 0-0,5 F/grSa

19ÅF31 0,5-1 0,0 0,5-1 F/grSa Kalk

19ÅF31 1-1,5 0,0 1-1,5 F/grSa Blött

19ÅF31 1,5-2 0,0 1,5-2 F/grSa Blött

19ÅF32 0-0,5 0,0 0-0,5 F/stSa

19ÅF32 0,5-1 0,0 0,5-1 F/stSa

19ÅF32 1-1,5 0,0 1-1,5 F/muSa Stopp 1,6

Grundvatten

Prov

Innan 

omsättning 

Efter 

omsättning Rördjup (m)Omsatt volym (L) notering 

19ÅFGV 2,7 2,7 4,4 18 Bra tillflöde

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart notering

Kompletterande provtagning (m) (ppm) analys (m)

19ÅF33 0-0,5 - x F: Sa, Gr Under spolplatta

19ÅF34 2 - x F: Sa, Gr Botten under gammal smörjgrop, äldre

19ÅF35 2 - x F: Sa, Gr Under smörjgrop framför "Förråd"

0-1 - x F: Sa, Gr Bakom "förråd", uppschaktade massor

Skrot, skräp, fyll. Lukt av lösningsmedel.

19ÅF37 2,8 - x F: Sa, Gr 2,5m under byggnad, grävde 0,3m.

3 - x F: Sa, Gr Mycket stark lukt av petroleum. 

Punktkälla nära cistern.

19ÅF39 0,5 - x F: Sa, Gr Vid pumpö. Provgrop

19ÅF39 0,5-1 - x F: Sa, Gr Vid pumpö. Provgrop

19ÅF40 0,5 - x F: Sa, Gr Provgrop pumpö2.

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

f = fin      m = mellan    g = grov

Grundvattennivå (m.u.m.y)

19ÅF36

19ÅF38

projnr  bilaga 2.1
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Jämförelsetabell analysresultat jord, miljöteknisk markundersökning Bilaga 2.2

Projektnummer: 752772 

Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg Ts)

KM

(mg/kg Ts) 

MKM

(mg/kg Ts)

FA  

(mg/kg Ts)
19ÅFRuta1 19ÅFRuta1 19ÅFRuta1 19ÅFRuta2 19ÅFRuta2 19ÅFRuta2 19ÅFRuta2 19ÅFRuta3 19ÅFRuta3 19ÅFRuta3 19ÅFRuta3

Provtagningsdatum 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19

Provnummer
177-2019-

06240020

177-2019-

06240021

177-2019-

06240022

177-2019-

06240023

177-2019-

06240024

177-2019-

06240025

177-2019-

06240026

177-2019-

06240031

177-2019-

06240032

177-2019-

06240033

177-2019-

06240034

Djup 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans, Ts (%) 91,7 92,8 94,4 94,6 94,4 86,9 89,4 94,9 93,4 90,1 85,8

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 - - - - - - - - - < 0,0035 -
Etylbensen - 10 50 - - - - - - - - - < 0,10 -
M/P/O-Xylen - 10 50 - - - - - - - - - < 0,10 -
Toluen - 10 40 - - - - - - - - - < 0,10 -
Alifater >C5-C8 - 25 150 - - - - - - - - - < 5,0 -

Alifater >C8-C10 - 25 120 - - - - - - - - - < 3,0 -
Alifater >C10-C12 - 100 500 - - - - - - - - - 11 -
Alifater >C12-C16 - 100 500 - - - - - - - - - 17 -

Alifater >C5-C16 - 100 500 - - - - - - - - - - 32 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 - - - - - - - - - < 10 -
Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 - - - - - - - - - < 4,0 -

Aromater >C10-C16 - 3 15 - - - - - - - - - 1,2 -

Aromater >C16-C35 - 10 30 - - - - - - - - - < 0,50 -

Oljetyp < C10 () - - - - - - - - - Utgår -

Oljetyp > C10 () - - - - - - - - - Diesel -
PAH

PAH-L 0,6 3 15 - < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,082 0,065

PAH-M 2 3,5 20 - 0,24 0,15 0,49 < 0,075 0,26 0,33 1 0,5 0,51 1,2 1,1

PAH-H 0,5 1 10 - 0,35 0,15 0,69 < 0,11 0,42 0,47 1,7 0,68 0,76 1,6 1,4

PAH, cancerogena - - - 100 0,3 0,13 0,6 < 0,090 0,36 0,41 1,5 0,61 0,67 1,4 1,2

PAH, övriga - - - 1000 0,33 0,21 0,63 < 0,14 0,36 0,43 1,2 0,62 0,64 1,5 1,3

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,1 < 2,1 < 1,9 < 2,0 < 2,0 < 2,1

Barium, Ba - 200 300 10000 28 29 34 36 40 43 38 31 44 35 27

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt Co - 15 35 2500 3,1 2,6 3,2 5,4 3,7 3 4,3 4 3,4 3,9 2,8

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 3,8 3,9 4 5,9 5,1 5,9 5,1 5,5 4,4 5,6 6,1

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 1000 0,024 0,015 0,029 0,01 0,013 0,061 0,048 0,016 0,019 0,23 0,055

Koppar Cu 40 80 200 2500 9,1 5,1 11 10 13 15 11 11 9,9 16 13

Nickel Ni 35 40 120 1000 3,4 3,1 3,2 4,7 4,7 4,3 3 4,5 4,2 4,7 5,1

Bly Pb 20 50 400 2500 11 5,8 13 29 22 22 21 12 14 31 16

Vanadin  V - 100 200 10000 11 11 12 12 14 16 14 11 12 12 20

Zink Zn 120 250 500 2500 46 28 46 40 54 61 42 37 58 58 46

Klorerade alifater

Diklormetan - 0,08 0,25 - - - - - - - - - - < 0,0050 -

Triklormetan - 0,4 1,2 - - - - - - - - - - < 0,0050 -

Tetraklormetan - 0,08 0,35 - - - - - - - - - - < 0,0050 -

1,1,2-Trikloreten - 0,2 0,6 - - - - - - - - - - 0,11 -

Tetrakloreten - 0,4 1,2 - - - - - - - - - - 0,31 -

1,1-Dikloretan - - - - - - - - - - - - - < 0,0050 -

1,2-Dikloretan - 0,02 0,06 - - - - - - - - - - < 0,0050 -

1,1,1-Trikloretan - 5 30 - - - - - - - - - - < 0,0050 -

1,1,2-Trikloretan - - - - - - - - - - - - - < 0,0050 -

cis-1,2-Dikloreten - - - - - - - - - - - - - < 0,0050 -

trans-1,2-Dikloreten - - - - - - - - - - - - - < 0,0050 -

1000

10000

1000

1000
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Jämförelsetabell analysresultat jord, miljöteknisk markundersökning Bilaga 2.2

Projektnummer: 752772 

Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg Ts)

KM

(mg/kg Ts) 

MKM

(mg/kg Ts)

FA  

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04

Etylbensen - 10 50

M/P/O-Xylen - 10 50

Toluen - 10 40

Alifater >C5-C8 - 25 150

Alifater >C8-C10 - 25 120

Alifater >C10-C12 - 100 500

Alifater >C12-C16 - 100 500

Alifater >C5-C16 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 - 3 15

Aromater >C16-C35 - 10 30

Oljetyp < C10 ()

Oljetyp > C10 ()

PAH

PAH-L 0,6 3 15 -

PAH-M 2 3,5 20 -

PAH-H 0,5 1 10 -

PAH, cancerogena - - - 100

PAH, övriga - - - 1000

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000

Barium, Ba - 200 300 10000

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co - 15 35 2500

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 1000

Koppar Cu 40 80 200 2500

Nickel Ni 35 40 120 1000

Bly Pb 20 50 400 2500

Vanadin  V - 100 200 10000

Zink Zn 120 250 500 2500

Klorerade alifater

Diklormetan - 0,08 0,25 -

Triklormetan - 0,4 1,2 -

Tetraklormetan - 0,08 0,35 -

1,1,2-Trikloreten - 0,2 0,6 -

Tetrakloreten - 0,4 1,2 -

1,1-Dikloretan - - - -

1,2-Dikloretan - 0,02 0,06 -

1,1,1-Trikloretan - 5 30 -

1,1,2-Trikloretan - - - -

cis-1,2-Dikloreten - - - -

trans-1,2-Dikloreten - - - -

1000

10000

1000

1000

19ÅFRuta4 19ÅFRuta4 19ÅFRuta4 19ÅFRuta4 19ÅFRuta5 19ÅFRuta5 19ÅFRuta5 19ÅFRuta5 19ÅFRuta6 19ÅFRuta6 19ÅFRuta6

2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20

177-2019-

06240028

177-2019-

06240029

177-2019-

06240030

177-2019-

06240027

177-2019-

06250277

177-2019-

06250278

177-2019-

06250279

177-2019-

06250280

177-2019-

06250281

177-2019-

06250282

177-2019-

06250283

0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,5

92,3 91,1 93,5 92 93,2 90,7 88,1 88,7 94,7 92,7 59,1

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

0,22 0,74 0,083 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,065 0,083

13 14 1,7 0,94 0,14 0,12 0,41 0,26 0,86 1,5 2,9

9,2 20 2,4 1,3 0,18 0,14 0,52 0,38 1 2 3,9

8,1 18 2,2 1,1 0,16 0,12 0,44 0,32 0,93 1,8 3,5

14 17 2,1 1,1 0,2 0,18 0,53 0,36 1 1,8 3,5

< 2,0 2,1 2 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,1 < 2,1 < 2,0 < 2,0 < 3,1

41 41 56 33 37 29 32 31 40 41 62

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

3,1 3,2 2,6 4,8 4,1 3,8 3,9 4,1 4 4,7 6

4,5 6,2 4,5 4,4 5,7 4,9 6,2 6,1 5,2 7,4 9,7

0,022 0,027 0,081 0,028 0,015 < 0,010 0,02 0,015 < 0,010 0,014 0,055

13 33 46 14 9 5,7 9,6 6,9 9,9 8,9 14

6,2 6,7 5,3 6,8 4,6 3,7 4,1 4 4,9 4,8 6,1

16 18 17 8 11 5,5 18 9,8 8,4 12 29

15 12 12 8,7 11 11 13 14 9,8 15 22

54 84 190 68 50 32 40 37 37 49 97

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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Jämförelsetabell analysresultat jord, miljöteknisk markundersökning Bilaga 2.2

Projektnummer: 752772 

Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg Ts)

KM

(mg/kg Ts) 

MKM

(mg/kg Ts)

FA  

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04

Etylbensen - 10 50

M/P/O-Xylen - 10 50

Toluen - 10 40

Alifater >C5-C8 - 25 150

Alifater >C8-C10 - 25 120

Alifater >C10-C12 - 100 500

Alifater >C12-C16 - 100 500

Alifater >C5-C16 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 - 3 15

Aromater >C16-C35 - 10 30

Oljetyp < C10 ()

Oljetyp > C10 ()

PAH

PAH-L 0,6 3 15 -

PAH-M 2 3,5 20 -

PAH-H 0,5 1 10 -

PAH, cancerogena - - - 100

PAH, övriga - - - 1000

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000

Barium, Ba - 200 300 10000

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co - 15 35 2500

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 1000

Koppar Cu 40 80 200 2500

Nickel Ni 35 40 120 1000

Bly Pb 20 50 400 2500

Vanadin  V - 100 200 10000

Zink Zn 120 250 500 2500

Klorerade alifater

Diklormetan - 0,08 0,25 -

Triklormetan - 0,4 1,2 -

Tetraklormetan - 0,08 0,35 -

1,1,2-Trikloreten - 0,2 0,6 -

Tetrakloreten - 0,4 1,2 -

1,1-Dikloretan - - - -

1,2-Dikloretan - 0,02 0,06 -

1,1,1-Trikloretan - 5 30 -

1,1,2-Trikloretan - - - -

cis-1,2-Dikloreten - - - -

trans-1,2-Dikloreten - - - -

1000

10000

1000

1000

19ÅFRuta6 19ÅFRuta7 19ÅFRuta7 19ÅFRuta7 19ÅFRuta7 19ÅFRuta8 19ÅFRuta8 19ÅFRuta8
19ÅF15  

(1-1,5)
19ÅF15 19ÅF13

2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-20 2019-06-19 2019-06-19 2019-06-19

177-2019-

06250270

177-2019-

06250271

177-2019-

06250272

177-2019-

06250273

177-2019-

06250274

177-2019-

06250275

177-2019-

06250276

177-2019-

06250284

177-2019-

06250286

177-2019-

07010016

177-2019-

07010015

1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1-1,5 1,5-2 1-1,5

90,1 93,6 91,5 90,3 91 93,2 92,5 89,2 71,7 72,2 95

- - - < 0,0035 - - - - < 0,0035 - -

- - - < 0,10 - - - - < 0,10 - -

- - - < 0,10 - - - - < 0,10 - -

- - - < 0,10 - - - - < 0,10 - -

- - - < 5,0 - - - - < 5,0 - -

- - - < 3,0 - - - - < 3,0 - -

- - - < 5,0 - - - - 5,1 - -

- - - < 5,0 - - - - 8,5 - -

- - - < 9,0 - - - - 18 - -

- - - 38 - - - - 20 - -

- - - < 4,0 - - - - < 4,0 - -

- - - 2 - - - - 0,95 - -

- - - 0,9 - - - - 1,1 - -

- - - Utgår - - - - Utgår - -

- - -
Ospec, 

Motorolja - - - - Ospec - -

< 0,045 0,089 < 0,045 0,12 0,061 0,092 0,3 0,83 - - -

1,1 1,5 0,75 2,5 1,1 1,5 7,6 21 - - -

1,3 1,4 0,74 2,1 0,97 2,2 7,8 17 - - -

1,1 1,2 0,66 1,9 0,86 1,9 7,1 15 - - -

1,2 1,7 0,88 2,9 1,3 1,9 8,6 24 - - -

- - -

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,1 - - -

33 46 56 66 59 38 44 54 - - -

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - -

4,1 4,7 4,5 4,6 4,5 4,4 5,6 4,6 - - -

6,2 6 6,1 6,1 6,1 5,2 6,1 7 - - -

0,031 0,03 0,041 0,035 0,027 0,024 0,022 0,04 - - -

13 27 28 24 20 18 15 23 - - -

5 6,3 6,1 5,4 5,1 5,4 7,6 6,9 - - -

15 34 64 24 28 25 11 40 - - -

12 13 13 15 15 13 15 15 - - -

64 72 97 82 72 64 40 110 - - -

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - 0,75 0,55 < 0,0050

- - - - - - - - 0,88 0,41 0,046

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - 0,0095 0,0072 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

- - - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050
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Resultatsammanställning, grundvatten Bilaga 2.3

Ämne Enhet
SGU-FS 

2013:2
1

LIVSFS 

2015:3
2

SGU 

2013:01   

Klass 2
3 ***

SGU 

2013:01   

Klass 3
3 ***

SGU 

2013:01  

Klass 4
3 ***

SGU 2013:01  

Klass 5
3 ***

Holland
5 

ingen 

påverkan

Holland
5 

kraftig 

påverkan

19ÅFGV

Klorerade lösningsmedel

diklormetan µg/l 0,01 1000 <0,10

1,1-dikloretan µg/l 7 900 <0,10

1,2-dikloretan µg/l 3 3 0,2 0,1 0,5 3 7 400 <0,10

trans-1,2-dikloreten µg/l 0,21

cis-1,2-dikloreten µg/l 24

triklormetan (kloroform) µg/l 100 1 20 50 100 6 400 0,25

tetraklormetan µg/l 0,01 10 <0,10

1,1,1-trikloretan µg/l 0,01 300 <0,10

1,1,2-trikloretan µg/l 0,01 130 0,62

trikloreten µg/l 24 500 57

tetrakloreten µg/l 0,01 40 18

vinylklorid µg/l 0,5 0,01 5 1,1

1,1-dikloreten µg/l 0,01 10 0,16
1) SGU-FS 2013:2. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. Utkom 4 september 2013.

* rikt-/gränsvärde ska tillämpas på summan av halterna av trikloreten och tetrakloreten

2) LIVSFS 2015:3. Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Utkom 12 november 2015.

**rikt-/gränsvärde ska tillämpas på summan av halterna av bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren

3) SGU-rapport 2013:01. Bedömningsgrunder för grundvatten. Utkom februari 2013. 

*** Riktvärden för metaller avser filtrerade prover

5) Riktvärden från Holland. VROM (2000) Steefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39.

10* 10* 10*0,1 1 2

0,01 20

1(1)
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Jämförelsetabell analysresultat, kompletterande jordprovtagning Bilaga 2.4

Projektnummer: 752772 

Provpunkt (m.u.my.)

MRR 

(mg/kg 

Ts)

KM

(mg/kg Ts) 

MKM

(mg/kg Ts)

FA  

(mg/kg Ts)
19ÅF33 19ÅF34 19ÅF35 19ÅF36 19ÅF37 19ÅF38 19ÅF39 19ÅF40

Provtagningsdatum
2019-10-

08
2019-10-08 2019-10-08

2019-10-

08

2019-10-

08
2019-10-08

2019-10-

08

2019-10-

08

Provnummer
177-2019-

10090147

177-2019-

10090148

177-2019-

10090149

177-2019-

10090150

177-2019-

10090151

177-2019-

10090152

177-2019-

10090153

177-2019-

10090154

Djup 0-0,5 2 2 0-1 2,8 3 0,5-1 0,5

Torrsubstans, Ts (%) 95,6 93,6 93,6 88,7 83,2 91,7 91,6 92,8

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0053 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,17 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,79 < 0,10 < 0,10

Toluen - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 - 25 150 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 48 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 190 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 < 5,0 7,2 10 < 5,0 < 5,0 85 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 < 5,0 25 21 < 5,0 < 5,0 5,6 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 - < 9,0 36 35 < 9,0 < 9,0 330 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 < 10 230 450 50 28 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 31 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 < 0,90 2,5 3,7 < 0,90 < 0,90 1,2 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 < 0,50 < 0,50 1,5 0,89 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Oljetyp <C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Ospec, 

bensin
Utgår Utgår

Oljetyp >C10 Utgår

Diesel, 

motorolja, 

ospec

Motorolja, 

diesel
Ospec Ospec Ospec Utgår Utgår

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 < 0,045 0,091 0,1 0,14 < 0,045 0,65 < 0,045 < 0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 0,18 0,73 0,99 3,4 0,36 < 0,075 < 0,075 0,29

PAH-H 0,5 1 10 50 0,19 0,61 1,4 3,7 0,42 < 0,11 < 0,11 0,29

PAH, cancerogena - - - 100 0,16 0,46 0,82 3,2 0,36 < 0,090 < 0,090 0,24

PAH, övriga - - - 1000 0,26 0,97 1,7 4 0,46 0,74 < 0,14 0,39

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 < 1,9 < 2,0 < 2,0 < 2,1 < 2,2 < 2,0 < 2,0 < 2,0

Barium, Ba - 200 300 50000 31 45 140 54 97 41 23 27

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt Co - 15 35 1000 3,7 3,4 4,6 4,6 6,1 3,8 4 4,2

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 5,3 5,4 5,5 5,8 15 6,8 4,3 4,9

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 < 0,010 0,014 0,012 0,033 0,096 < 0,010 < 0,010 0,01

Koppar Cu 40 80 200 2500 6,4 7,6 8,5 12 43 6,1 4,8 9,9

Nickel Ni 35 40 120 1000 3,6 3,3 4,1 4,3 6,6 5,3 3 3,9

Bly Pb 20 50 400 2500 3,3 86 440 51 41 3,4 8,2 12

Vanadin  V - 100 200 10000 8 12 11 15 25 14 11 11

Zink Zn 120 250 500 2500 32 49 200 73 320 29 27 29

Klorerade alifater

Diklormetan - 0,08 0,25 - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

Triklormetan - 0,4 1,2 - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

Tetraklormetan - 0,08 0,35 - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

1,1,2-Trikloreten -
0,2 0,6

- - - < 0,0050 0,017 - - - -

Tetrakloreten - 0,4 1,2 - - - < 0,0050 0,044 - - - -

1,1-Dikloretan - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

1,2-Dikloretan - 0,02 0,06 - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

1,1,1-Trikloretan - 5 30 - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

1,1,2-Trikloretan - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

cis-1,2-Dikloreten - - - - - - < 0,0050 < 0,0050 - - - -

1,3,5-Trimetylbensen - - - - - - 0,055 < 0,0050 - - - -
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Jämförelsetabell analysresultat, betongprover Bilaga 2.5

Projektnummer: 

752772

Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg Ts)

KM

(mg/kg Ts)              

MKM

(mg/kg Ts)

FA              

(mg/kg Ts)

Betongprov 1 - 

Smörjgrop

Betongprov 2 - 

förråd

Betongprov 3 - 

vägg

Betongprov 4 - 

pumpö1

Betongprov 5 - 

Tvätthall

Betongprov 6 - 

Takprov

Betongprov 7 - 

Pumpö 2

Betongprov 8 - 

tvätthall 2

Betongprov 9 - 

Tvättplatta

Betongprov 10 - 

Vid oljepanna

Provtagningsdatum 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17

Provnummer
177-2019-

09200226

177-2019-

09200227

177-2019-

09200228

177-2019-

09200229

177-2019-

09200230

177-2019-

09200231

177-2019-

09200232

177-2019-

09200233

177-2019-

09200234

177-2019-

09200235

Torrsubstans, Ts (%) 96,6 95,1 98,2 94 94,7 96,8 94,3 94,8 94,9 95,5

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 0,68 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 - 25 150 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 28 18 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 95 120 29 10 < 5,0 19 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 - 130 140 36 17 < 9,0 26 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 1500 3800 180 110 110 210 23 83 270 42

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 5 11 1 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 0,97 3,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Oljetyp <C10 Bensin Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp >C10 Ospec
Motorolja, 

ospec

Lätt gasolja, 

ospec
Ospec

Ospec, 

motorolja
Ospec Ospec

Ospec, 

motorolja
Motorolja Motorolja

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 0,41 0,085 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 1,2 4,4 0,31 0,14 < 0,075 0,61 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH-H 0,5 1 10 50 0,43 1,3 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,12 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

PAH, cancerogena - - - 100 0,35 0,98 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,11 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090

PAH, övriga - - - 1000 1,7 4,8 0,37 0,2 < 0,14 0,67 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 6,4 9,7 8,9 2,9 7,9 6,7 < 2,0 6,2 4,5 3,4

Barium, Ba - 200 300 50000 54 82 68 58 32 630 41 26 35 32

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 0,36 0,4 0,42 1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt Co - 15 35 1000 5 3,4 3,3 3,2 3,6 3,6 4,5 2,5 4,2 3,8

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 16 22 15 11 9,6 34 7,8 7,8 9,2 8,7

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,022 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Koppar Cu 40 80 200 2500 40 30 16 6 9,4 21 4,4 11 9,6 8,3

Nickel Ni 35 40 120 1000 8 9,6 7,9 5,9 5,3 9,1 4,8 4 6,4 5,3

Bly Pb 20 50 400 2500 18 29 37 6,7 1,7 12 2,4 3,9 2,7 6,3

Vanadin  V - 100 200 10000 14 31 52 9,1 12 22 18 8,9 13 12

Zink Zn 120 250 500 2500 130 54 100 28 48 960 35 42 41 44

Krom 6+ - 2 10 1000 1,5 3 6,5 2,1 < 0,22 0,74 1,8 6 4,8 2,9
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132706-01

EUSELI2-00650123
Í%SQbÂÂ">R{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240020Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta1

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.040Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.24Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240021Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta1

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240022Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta1

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.080Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.063Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.69Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

126



AR-19-SL-132708-01

Í%SQbÂÂ">T&Î

EUSELI2-00650123

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240023Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132710-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240024Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.046Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.039Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.72Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132711-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240025Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.054Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.048Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.47Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.41Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.43Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.84Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.061Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240026Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.29Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.077Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

134



AR-19-SL-132712-01

Í%SQbÂÂ">XJÎ

EUSELI2-00650123

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240027Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta4

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.17Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.94Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-133136-01

EUSELI2-00650123
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240028Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta4

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.5Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.5Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts8.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts22Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-133137-01

EUSELI2-00650123
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240029Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta4

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.8Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.5Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.66Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.5Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.74Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts84Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132714-01

EUSELI2-00650123
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240030Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta4

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.36Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.76Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.22Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.78Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.081Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132714-02

EUSELI2-00650123
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240030Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-07-05

Provmärkning: 19ÅFRuta4

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.36Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.76Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.22Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.78Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.081Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.071Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)EPA 502125%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132715-01

EUSELI2-00650123
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240031Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta3

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.091Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.057Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.68Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.61Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-132716-01

EUSELI2-00650123
Í%SQbÂÂ">\nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240032Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta3

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.11Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.051Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.76Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.67Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.64Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240033Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta3

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts11Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts17Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts32Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.21Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.031Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.18Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.47Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.6Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.23Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts0.111,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.31Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06240034Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-20

Utskriftsdatum: 2019-06-26

Provmärkning: 19ÅFRuta3

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.20Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.16Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250270Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta6

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.21Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

155



AR-19-SL-134754-01

Í%SQbÂÂ"WdIÎ

EUSELI2-00650595

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250271Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta7

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.21Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.059Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.37Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.56Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250272Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta7

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.10Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.19Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.75Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.66Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.88Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-134809-01

EUSELI2-00650595
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250273Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta7

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts38Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.65Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.90Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Ospec.. motoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.30Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.048Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.67Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.97Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts82Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250274Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta7

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.13Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.031Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.33Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.97Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.86Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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EUSELI2-00650595
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250275Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta8

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.30Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.71Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250276Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta8

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.1Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.73Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.72Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts7.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts7.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts7.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts16Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250277Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta5

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.37Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250278Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta5

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250279Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta5

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.055Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.078Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.41Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.52Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.44Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.53Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.97Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

173



AR-19-SL-134762-01

Í%SQbÂÂ"Wl*Î

EUSELI2-00650595

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250280Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta5

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.042Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.041Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.32Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-134764-01

EUSELI2-00650595
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250281Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta6

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.18Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.091Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.86Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-134765-01

EUSELI2-00650595
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250282Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta6

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.35Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.72Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-134766-01

EUSELI2-00650595
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250283Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta6

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%59.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.61Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.33Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 3.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

181



AR-19-SL-134766-01

Í%SQbÂÂ"WpNÎ

EUSELI2-00650595

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-134767-01

EUSELI2-00650595
Í%SQbÂÂ"WqWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250284Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅFRuta8

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.6Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.3Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.15Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.58Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.10Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts5.2Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts7.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts17Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts24Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts39Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.040Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-06250286Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-20

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-24

Utskriftsdatum: 2019-06-27

Provmärkning: 19ÅF15 (1-1,5)

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts5.1Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts8.5Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts18Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.95Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.88Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.1Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts0.751,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.88Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts0.00951,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-139654-01

EUSELI2-00653021
Í%SQbÂÂ#/OVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-07010015Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,5

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-28

Utskriftsdatum: 2019-07-03

Provmärkning: 19ÅF13

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.046Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-139714-01

EUSELI2-00653021
Í%SQbÂÂ#0[cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-07010016Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2

2019-06-19

OT

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-28

Utskriftsdatum: 2019-07-03

Provmärkning: 19ÅF15

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts0.551,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.41Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts0.00721,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-139270-01

EUSELI2-00653082
Í%SQbÂÂ#+%XÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Oscar Torstensson

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-07010257Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,9

2019-06-20

OT / 0105058199

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-06-28

Utskriftsdatum: 2019-07-03

Provmärkning: 19ÅFGV

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.25Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l57Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l18Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l0.621,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l24cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l0.21trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l0.161,1-Dikloreten a)Intern metod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Í%SQbÂÂ#+%XÎ

EUSELI2-00653082

µg/l1.1Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Mark Björnfors  (mark.bjornfors@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-205503-01

EUSELI2-00678029
Í%SQbÂÂ+:ÆGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200226Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 1 - Smörjgrop

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%96.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts0.68M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts0.79Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts28Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts95Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts130Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts1500Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts5.0Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.72Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

BensinOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.097Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Í%SQbÂÂ+:ÆGÎ
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.38Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.53Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.41Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.43Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts6.4Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.5Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-205504-01

EUSELI2-00678029
Í%SQbÂÂ+:ÇPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200227Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 2 - förråd

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%95.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts18Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts120Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts140Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts3800Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts11Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts0.96Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.8Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts3.8Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.21Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Í%SQbÂÂ+:ÇPÎ

EUSELI2-00678029

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.055Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.91Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts4.4Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.98Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts4.8Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts5.8Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts9.7Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts82Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.40Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.6Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200228Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 3 - vägg

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%98.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts29Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts36Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts180Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts1.0Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

lätt gasolja. ospecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50

195



AR-19-SL-205505-01

Í%SQbÂÂ+;Â|Î

EUSELI2-00678029

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.31Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.46Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts8.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200229Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 4 - pumpö1

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts10Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts17Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts110Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.068Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts2.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.0Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.9Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200230Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 5 - Tvätthall

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts110Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Ospec. motoroljaOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts7.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.7Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.6Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.22Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200231Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 6 - Takprov

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%96.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts19Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts26Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts210Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts1.4Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.23Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.61Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.67Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.78Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts6.7Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts630Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.1Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts960Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.74Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200232Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 7 - Pimpö 2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.8Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.8Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200233Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 8 - tvätthall 2

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts83Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Ospec. motoroljaOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts6.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.8Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200234Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 9 - Tvättplatta

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%94.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts270Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

MotoroljaOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts4.5Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-205512-01
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Í%SQbÂÂ+;'TÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-09200235Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-09-17

MB

Provet ankom:

BetongMatris:

2019-09-19

Utskriftsdatum: 2019-09-25

2019-09-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Betongprov 10 - Vid oljepanna

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%95.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts42Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

MotoroljaOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)*ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)*ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts3.4Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Krom 6+ b)EN 1519225%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50

210



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220434-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-3?,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090147Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF33

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.19Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.42Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220419-01

EUSELI2-00684584
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090148Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF34

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts7.2Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts25Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts36Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts230Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Diesel. motorolja. 

ospec

Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.080Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts0.061Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.61Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.46Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.97Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Í%SQbÂÂ-4}_Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090149Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF35

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts10Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts21Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts35Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts450Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts3.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.2Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.5Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. dieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.096Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.074Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.58Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.99Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.82Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan a)EPA 502120%

mg/kg Ts0.0551,3,5-Trimetylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Fluortriklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Naftalen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.039o-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.013p-Isopropyltoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts440Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts200Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220554-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-4rcÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090150Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF36

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts50Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.64Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.89Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.49Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.80Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.0171,1,2-Trikloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen a)EPA 502115%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.0053Bensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 502130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Fluortriklormetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Naftalen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.044Tetrakloreten a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen a)EPA 502120%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 502125%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220432-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-3=ÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090151Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,8

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF37

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts28Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.051Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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AR-19-SL-220432-01

Í%SQbÂÂ-3=ÅÎ

EUSELI2-00684584

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.086Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.82Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.096Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts320Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-219997-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-.,'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090152Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

3

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF38

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.17Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts0.79M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts1.0Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts48Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts190Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts85Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.6Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts330Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts31Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Ospec. bensinOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.62Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50

225



AR-19-SL-219997-01

Í%SQbÂÂ-.,'Î

EUSELI2-00684584

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.65Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.83Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220397-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-2~XÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090153Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF39

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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AR-19-SL-220397-01

Í%SQbÂÂ-2~XÎ

EUSELI2-00684584

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-220430-01

EUSELI2-00684584
Í%SQbÂÂ-3;oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Gunnar Gröpe

ÅF-Infrastructure AB 

Mark Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2019-10090154Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5

2019-10-08

MB

Provet ankom:

JordMatris:

2019-10-08

Utskriftsdatum: 2019-10-11

2019-10-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF40

Provtagningsplats: Gunnar Gröpe

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.036Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50
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Í%SQbÂÂ-3;oÎ

EUSELI2-00684584

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.060Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.39Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.62Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Véronique Ducrocq  (veronique.ducrocq@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v50

230



1(8)

Uppdrag:  262488,   Dp Gunnar Gröpe 2, Älmhult
Beställare: Älmhults kommun

O:\MAL\262488\MG_markförorening\Inventering\PM.docx
Version: 2014-03-24

PM – Inventering avseende markföroreningar inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult

Bakgrund

En ny detaljplan ska upprättas för fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 i centrala Älmhult.
Planen avser att möjliggöra bostäder samt handel och kontor inom planområdet. För att bedöma
huruvida en miljöteknisk markundersökning behöver utföras inom planområdet inför
föreliggande detaljplanändring har Tyréns, på uppdrag av Älmhults kommun (ÄBO
Älmhultsbostäder AB), utfört en inventering med avseende på markföroreningar inom aktuella
och närliggande fastigheter. Resultaten från inventeringen redovisas i denna PM tillsammans
med en bedömning gällande behovet av en miljöteknisk markundersökning.

Genomförande och underlag

Inventeringen har omfattat följande moment:

· Insamling och studier av inventeringar och dokument rörande mark- och
grundvattenföroreningar inom aktuellt område från miljö- och byggförvaltningen i
Älmhults kommun

· Möte med miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun för genomgång av aktuellt
underlagsmaterial

· Genomgång av äldre kartmaterial samt flygbild över aktuellt område
· Platsbesök

Följande underlagsmaterial har studerats:

· MIFO fas 1, objekt ”Kemisk kvätt kv Gunnar Gröpe 2”, Länsstyrelsen i Kronobergs län
2005-12-14, rev 2010-05-19

· ”Undersökning av förorening inom fd bensinstation, Gunnar Gröpe 4 i Älmhult”, KM
Miljöteknik AB 2000-02-21

· ”Miljöteknisk markundersökning vid din-X f.d. drivmedelsanläggning på fastigheten
Gunnar Gröpe 2 på Kvarngatan 17 i Älmhult”, ÅF-Infrastruktur AB 2014-07-01

· ”Schakt- och saneringskontroll vid avetablering av Norsk Hydros bensinstation,
stationsnummer 99593, Norra Esplanaden 12 i Älmhult”, D-Miljö 2009-05-06

· ”Miljöteknisk markundersökning, Skandinaviska Bensin AB din-X, Billisten Norra
Esplanaden 17, Älmhult”, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult 2002-06-24

· Kontrollrapporter av cistern med tillhörande utrustning och rörledning, Gunnar Gröpe 2
daterade 2007-07-05, 2001-06-12, 2001-06-13, 2013-12-27,

· Utdrag från stadsägokarta och fastighetskartor från 1942, 1957 och 1965
· Flygfoto över centrala Älmhult daterat 1931
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Resultat

Läget för undersökningsområdet för nybyggnation av bostäder, handel och kontor framgår av
figur 1. Området, som upptar en yta på ca 3 150 m2, ligger på den västra sidan av Norra
Esplanaden i centrala Älmhult. Mot norr avgränsas planområdet av Kvarngatan, mot väst av
Hantverksgatan och mot söder av fastigheten Gunnar Gröpe 14. Enligt SGU:s jordartskarta
utgörs jordarterna inom undersökningsområdet generellt av isälvssediment. I närområdet finns
även morän. Strömningsriktningen på det lokala grundvattnet bedöms i tidigare utförda
miljötekniska markundersökningar inom undersökningsområdet vara mot väst, se KM
Miljöteknik 2000 och ÅF Infrastruktur AB 2014.

Figur 1. Flygbild från Eniro där planområdet med aktuella fastigheter rödmarkerats.

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 1 i den västra delen av planområdet finns idag en asfalterad
parkering, se figur 2. Angränsande fastighet Gunnar Gröpe 2 består idag till största delen en
asfaltsyta, men även betongytor förekommer. Inom fastigheten finns en byggnad i ett plan som
tidigare utgjort en bensinstation. I anslutning till den fd bensinstationen finns tillhörande pumpö
kvar under befintligt skärmtak, se figur 3. Inom fastigheten Gunnar Gröpe 4, som ligger i den
södra delen av planområdet, finns idag två byggnader som inrymmer en servicehall för bilar
samt ett gatukök, se figur 4. Byggnaden i vilken det idag finns ett gatukök har tidigare utgjort en
bensinstation och en lägenhet. I anslutning till byggnaden finns fundamentet från den tidigare
pumpön till bensinstationen kvar. Markytan inom fastigheten utgörs huvudsakligen av asfalt,
och sluttar västerut från Norra Esplanaden mot den västra fastighetsgränsen som angränsar till
Gunnar Gröpe 14.
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Figur 2. Foto till vänster Gunnar Gröpe 1 fotograferad mot söder, som idag utgörs av en asfalterad
parkering. Foto till höger visar den östra gränsen mot Gunnar Gröpe 2.

Figur 3. Foto till vänster visar Gunnar Gröpe 2 fotograferad mot söder från korsningen Norra
Esplanaden/Kvarngatan. Foto till höger visar det befintliga skärmtaket fotograferat mot väst under vilket
den gamla pumpön finns kvar.

Figur 4. Foto till vänster visar den fd bensinstationen fotograferad mot norr som idag används som
gatukök. Foto till höger visar servicehallen för bilar, som ligger norr om gatuköket (fotograferat mot
väster).
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Fastigheten Gunnar Gröpe 1

Vid inventeringen har det inte framkommit information om att det har funnits någon tidigare
verksamhet inom fastigheten Gunnar Gröpe 1. På ett flygfoto från 1931 (se figur 5A) framgår
att ett bostadshus tidigare legat inom fastigheten. Aktuellt bostadshus finns även utmarkerat på
fastighetskartor från 1942 och 1957, se figur 5B och 5C. Från samtal med handläggare på miljö-
och byggförvaltiningen i Älmhults kommun har det kommit fram uppgifter om att en kemtvätt
kan ha varit verksam inom fastigheten. Uppgiften om en kemtvätt inom Gunnar Gröpe 1 baseras
på information från en tidigare anställd på kemtvätten. Vid närmare kontroll av handläggare på
miljö- och byggförvaltningen framgår att ingången till aktuell kemtvätt var från Hantverksgatan
vid Gunnar Gröpe 1, men själva kemtvätten troligtvis låg inom fastigheten Gunnar Gröpe 2.

Figur 5: Flygfoto över den östra delen av kvarteret Gunnar Gröpe från 1931 (A) samt utdrag från
fastighetskartor daterade 1942 (B) samt 1957 (C). Byggnaden inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 har
markerats i respektive figur med en röd pil.

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 framgår av genomförd MIFO fas 1 att det inom fastigheten
har legat en kemtvätt (Igefors kemtvätt), som ska ha varit en av de större kemtvättarna i
Älmhult. Informationen gällande kemtvätten bygger helt på muntliga källor, och inom kvarter
Gunnar Gröpe har ombyggnader skett sedan tiden för aktuell kemtvätt samtidigt som
fastighetsbeteckningarna har förändrats. Sammantaget gör detta att lokaliseringen av kemtvätten
är osäker, men bedöms ha legat inom Gunnar Gröpe 2 och eventuellt inom del av Gunnar Gröpe
1. Verksamhetsperioden uppskattas till ca 20 år. Företaget som bedrev kemtvätten finns
omnämnt i 1960 års telefonkatalog, och bedöms därmed ha varit verksamt mellan ca 1940-1960.
I MIFO fas 1 har objektet klassats i riskklass 3, vilket innebär måttlig risk för människa och
miljö. Vidare framgår av MIFO fas 1 att ytterligare en kemtvätt (Östlings kemtvätt) har varit
verksam söder om planområdet inom fastigheten Gunnar Gröpe 14.

Fastigheten Gunnar Gröpe 2

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 har det även legat en bensinstation. Byggnaden tillhörande
den fd bensinstationen samt en pumpö finns kvar inom fastigheten. I utförd MIFO fas 1
gällande kemtvätten framgår att det någon gång mellan 1945 och 1967 var ett bensinläckage
från en bensinstation inom fastigheten, som då benämndes Gunnar Gröpe 11. Det innebär att
drivmedelförsäljning inom fastigheten troligtvis pågått sedan åtminstone 1960-talet. I samband
med avetableringen av bensinstationen utfördes en miljöteknisk markundersökning inom
fastigheten, se ÅF Infrastruktur AB rapport 2014. Vid undersökningen uttogs jordprov och
grundvattenprov för laboratorieanalys med avseende på BTEX, alifater, aromater samt PAH.

A B C
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Resultaten påvisade förhöjda halter av aromatiska kolväten, BTEX samt PAH i jord inom
fastigheten. Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids uppmätta halter
av aromater >C8-C10, PAH-M och PAH-H de generella riktvärdena för KM vid tre
provtagningspunkter, se bilaga 1. Laboratorieanalys av grundvatten inom fastigheten påvisade
endast spår av MBTE. I utförd undersökning påtalas att provtagning inte kunde göras nära den
befintliga pumpön.

Fastigheten Gunnar Gröpe 4

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 4 i den södra delen av planområdet påbörjades troligtvis
drivmedelförsäljning redan på 1930-talet (KM Miljöteknik 2000). År 1961 köptes fastigheten av
Artur Carlsson, som i samband med köpet grävde ner nya cisterner. Vid tidpunkten för köpet
fanns en bensinstation och en lägenhet inom fastigheten. Samma år byggdes en servicehall med
tvätt- och smörjhall. År 1983 byggdes lägenheten om till gatukök och kiosk. År 1990 upphörde
drivmedelförsäljningen, medan bilverkstadens (servicehallen) verksamhet fortsatte.

År 2000 utförde KM Miljöteknik en miljöteknisk markundersökning inom Gunnar Gröpe 4. Vid
undersökningen uttogs jordprov och grundvattenprov för laboratorieanalys med avseende på
BTEX, alifater, aromater, PAH och bly. Resultaten påvisar halter av alifater och aromater
överskridandes Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM inom fastigheten, samt förhöjda
halter av PAH och bly i grundvatten, se bilaga 2.

Tänkbara föroreningskällor för föroreningar inom planområdet
Baserat på inventeringsresultaten bedöms följande tänkbara föroreningskällor utgöra risker för
mark- och grundvattenföroreningar inom planområdet:

· Klorerade lösningsmedel i grundvatten från den fd kemtvätten inom den norra delen av
planområdet samt via föroreningsspridning i grundvatten och/eller vattenledningar från
intilliggande fd kemtvättsverksamhet inom fastigheten Gunnar Gröpe 14

· Petroleum- och metallföroreningar i mark och grundvatten från de fd bensinstationerna
inom fastigheterna Gunnar Gröpe 2 och Gunnar Gröpe 4, samt servicehallen inom
Gunnar Gröpe 4.

Vidare finns risk för att planområdet kan ha fyllts ut med förorenade massor.

Vid utförd undersökning vid Gunnar Gröpe 4 kommenteras att smörjgropar i verkstaden vid
undersökningstillfället var indränkt med olja och oljeavskiljaren innehöll oljehaltigt slam.
Eftersom verkstaden vid tidpunkten (2000) och framåt har varit verksam finns risk att ytterligare
spill och läckage av oljor har skett.
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Bilaga 1. Provtagningsplan från tidigare utförd miljöteknisk
markundersökning inom Gunnar Gröpe 2 (ÅF Infrastruktur AB, 2014) med
lägen för påträffade föroreningar i jord överskridandes Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning
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Bilaga 2. Provtagningsplan från tidigare utförd miljöteknisk
markundersökning inom Gunnar Gröpe 4 (KM Miljöteknik AB, 2000) med
lägen för påträffade föroreningar i jord överskridandes Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning samt förhöjda halter i
grundvatten

238



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 63 Uppdrag för detaljplan för Kattesjön i Diö 
Ärendenummer KS 2020/6 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 5 kap 11 
§ plan- och bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 
5 kap 18 § plan- och bygglagen. 

4. Beslut 1–3 ersätter Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10, § 43, angående 
ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett företag har visat intresse att bygga flerbostadshus i två våningar på en tomt i 
Diö. Den gällande detaljplanen är formulerad på sådant vis att byggrätten 
begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar 
därmed att endast villor och radhus kan uppföras.  
Istället för att ändra den gällande detaljplanen föreslås att en ny detaljplan 
upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där kommunen är 
markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då de behåller 
sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att göras för de 
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder.  
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28  

 Plankarta Kattesjön, laga kraft 2012-01-29, område markerat där ny 
detaljplan föreslås upprättas daterad 2020-04-27 

_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-29  1(2) 

Kommunledningsförvaltning 
Linda Björling   
linda.bjorling@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Uppdrag för detaljplan för Kattesjön i Diö, 
Älmhults kommun, Kronobergs län  
Ärendenummer KS 2020/6  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett företag har visat intresse att bygga flerbostadshus i två våningar på en tomt i 
Diö. Den gällande detaljplanen är formulerad på sådant vis att byggrätten 
begränsas i bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Planbestämmelserna begränsar 
därmed att endast villor och radhus kan uppföras.  
Istället för att ändra den gällande detaljplanen föreslås att en ny detaljplan 
upprättas för de tomter som tillåter två våningar och där kommunen är 
markägare. Det skapar tydlighet för de privata fastighetsägarna då de behåller 
sina tidigare planbestämmelser. En ny detaljplan kommer inte att göras för de 
sydöstra tomterna. De tomterna är väl lämpade att behålla för friliggande villor. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostäder.  
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 Plankarta Kattesjön, laga kraft 2012-01-29, område markerat där ny 

detaljplan föreslås upprättas 2020-04-27 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-28 
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 5 kap 11 
§ plan- och bygglagen. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta 
granska förslag till detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun, enligt 
5 kap 18 § plan- och bygglagen. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-29  2(2) 

4. Beslut 1-3 ersätter Kommunstyrelsens beslut §43 2020-03-10 angående 
ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun 

 
 
Linda Björling Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Miljö- och bygg förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 64 Ändring av detaljplan för kvarteret Gladan 
Ärendenummer KS 2020/42 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults 
kommun.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults 
kommun enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Gladan 5 föreslås styckas i två eller tre mindre fastigheter. För att 
möjliggöra en sådan fastighetsbildning måste tomtindelningen från 1920 
upphävas. 
Tomtindelningsbestämmelser har samma status som den administrativa 
planbestämmelsen om fastighetsindelning i nyare planer. Tomtindelningen tas 
bort genom processen ändring av detaljplan och handläggs med förenklat 
förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär att planprocessen 
består av stegen samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. 
Tomtindelningen för kvarteret Gladan föreslås tas bort i sin helhet. 
Underliggande detaljplan påverkas inte av upphävandet. Att ta bort 
bestämmelserna om fastighetsindelning bedöms inte strida mot några riktlinjer i 
kommunens översiktsplan. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

 Plan-PM för kvarteret Gladan daterat 2020-04-20 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-20  1(2) 

Kommunledningsförvaltning 
Malin Svensson   
malin.svensson1@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ändring av detaljplan för kvarteret Gladan i 
Älmhults tätort och kommun  
Ärendenummer KS 2020/42  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Gladan 5 föreslås styckas i två eller tre mindre fastigheter. För att 
möjliggöra en sådan fastighetsbildning måste tomtindelningen från 1920 
upphävas. 
Tomtindelningsbestämmelser har samma status som den administrativa 
planbestämmelsen om fastighetsindelning i nyare planer. Tomtindelningen tas 
bort genom processen ändring av detaljplan och handläggs med förenklat 
förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär att planprocessen 
består av stegen samråd, samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. 
Tomtindelningen för kvarteret Gladan föreslås tas bort i sin helhet. 
Underliggande detaljplan påverkas inte av upphävandet. Att ta bort 
bestämmelserna om fastighetsindelning bedöms inte strida mot några riktlinjer i 
kommunens översiktsplan. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 Plan-PM för kvarteret Gladan, 2020-04-20 
 
Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults 
kommun.  

‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults 
kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 

 
 
Malin Svensson Susanne Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen (planeringsenheten) 
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Kommunledningsförvaltningen 
Malin Svensson 
Planarkitekt 

  
 

   
   

 
Ändring av detaljplan  
för upphävande av tomtindelning  
för kvarteret Gladan i Älmhult 
Älmhults kommun 
 
Plan-PM 
 
 
Vad är syftet med ändring av detaljplanen? 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningen för 
kvarteret Gladan i Älmhult. Detta för att i första hand möjliggöra styckning av 
fastigheten Gladan 5 till två eller tre mindre fastigheter. Kommunen som idag är 
fastighetsägare ämnar sedan sälja dessa så att fler bostadshus kan byggas i 
centrala Älmhult. 
 
Borttagandet av tomtindelningen görs då tomtindelningen förhindrar önskad 
fastighetsreglering. Kvarteret regleras fortfarande i enlighet med kommunens 
vilja genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser. 
 
Var ligger planområdet? 
Kvarteret Gladan ligger centralt i Älmhult direkt söder om kommunhuset. Inom 
kvarteret finns idag en obebyggd fastighet som ägs av kommunen, Gladan 5. 
Övriga fastigheter inom kvarteret är privatägda och bebyggda med bostadshus. 
 

 
Karta med kvarteret Gladan markerat med vitstreckad linje. 
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplan 
Planområdet ligger inom det område som i översiktsplanen anges som 
”oförändrad markanvändning (inkl. mindre förtätning)”. Planområdet ligger 
precis utanför vad som i översiktsplanen pekas ut som ”centrumkärnan”. Den 
föreslagna ändringen av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Gällande detaljplaner 
Gällande detaljplan för aktuellt område är Utvidgning av stadsplan för Älmhults 
köping upprättad 1956 och reviderad 1957. Planen medger område för 
bostadsändamål och friliggande bebyggelse för kvarteret Gladan. Inom kvarteret 
tillåts byggnader uppföras i ett plan med inredd vind. 
 
För kvarteret Gladan gäller också bestämmelse om tomtindelning framtagen 
1920. Bestämmelserna om tomtindelning har samma juridiska status som den 
administrativa bestämmelsen om fastighetsindelning i en ny detaljplan. 
Fastighetsreglering får inte ske i strid mot tomtindelning/ 
fastighetsindelningsbestämmelser. Det är dessa bestämmelser som föreslås att 
upphävas genom ändring av detaljplan.  
 

 
Plankarta som visar tomtindelningen i kvarteret Gladan, framtagen 1920.   
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Riksintressen 
Direkt väster om planområdet ligger det område som är utpekat som Riksintresse 
för kulturmiljö – Älmhult stationssamhälle.  
 

 
Den röda rektangeln i bilden ovan visar avgränsningen av Riksintresset för kulturmiljö, Älmhults 
stationssamhälle.   
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Befintlig bebyggelse 
Inom kvarteret Gladan finns idag nio fastigheter där åtta av dessa är bebyggda 
med större villor. En fastighet är idag obebyggd, Gladan 5. 
 
Enligt tomtindelningen som gäller för kvarteret skulle endast 8 fastigheter 
bildats i kvarteret. Avsteg från tomtindelningen har dock gjorts när fastigheten 
Gladan 1 styckades till två fastigheter och Gladan 9 bildades.  

 
 
 
 

 
Avgränsning av planeringsförutsättningar  
Ändringen av detaljplan rör endast bestämmelserna om 
tomtindelning/fastighetsindelning och därför listas endast de frågor, förutsättningar 
och förändringar som ändringen berör i detta plan-PM. Gällande detaljplan för 
området Utvidgning av stadsplan för Älmhults köping påverkas inte av den 
föreslagna ändringen. 

 
Planförfarande 
Processen för att ta bort bestämmelser om tomtindelning görs genom ändring av 
detaljplan och handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Det innebär att planprocessen består av stegen samråd, 
samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om ändring av detaljplanen.  

Ovan. Bebyggelsen i 
kvarteret Gladan utmed 
Södra Parkgatan. 
Till vänster. Gladan 5, 
den obebyggda 
fastigheten inom 
kvarteret. 
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Grov tidplan 
Samråd under hösten 2020. 
Beslut om ändring och laga kraftvintern 2020/2021. 
 
Ekonomi 
Arbetet med upphävandet av tomtindelningen bekostas av kommunen. 
 

 
 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Kommunledningsförvaltning 
Karin Wennberg   
karin.wennberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Planbesked Diö 4:11  
Ärendenummer KS 2020/12  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny 
detaljplan för Diö 4:11 del 1. Fastighetsägaren önskar stycka av ca 25 000 m2 

från fastigheten och uppföra bostäder i form av åtta till tio enfamiljshus. 
Fastighetsägaren vill även bygga ut Gemla möbelfabrik med ett museum som är 
kopplat till fabriken. 
 
Förutsättningarna är sammanställda i ett plan-PM som är remitterat till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande. 

 
Motivering till beslut 
Kommunledningsförvaltningen bedömer det ytterst tveksamt att något av de 
särskilda skäl som krävs för upphävande av strandskydd enligt 7 kap 18c och d § 
miljöbalken (MB) kan uppfyllas för den tänkta bostadsbebyggelsen. 
Fastigheten Diö 4:11 ligger inte inom det område som i översiktsplanen är 
utpekat som ett LIS-område i den ortsfördjupning som finns för Diö tätort. 
 
I MSB:s översvämningskartering för sjön Möckeln och i beräkningarna för 100- 
och 200-årsflöde redovisas att mycket stora delar av fastigheten Diö 4:11 
sannolikt kommer att översvämmas när dessa flöden inträffar. Länsstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen bedömer att området inte är lämpligt för att 
uppföra bostäder ur ett hälso-, säkerhets- eller klimatanpassningsperspektiv. 
 
På dessa grunder, tillsammans med Länsstyrelsens yttrande, bedömer 
kommunledningsförvaltningen att sannolikheten för att en ny detaljplan skulle 
vinna laga kraft är mycket liten. 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 Plan-PM, 2020-03-05 

 Synpunkter inför kommunens planbesked från Länsstyrelsen, daterat 2020-
04-02 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
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Förslag till beslut 

 
‒ Kommunstyrelsen ger negativt planbesked gällande ansökan om planbesked 

för detaljplan för Diö 4:11, Diö, Älmhults kommun. 
 
 
Karin Wennberg Anders Nyberg 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Sökande 
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Kommunledningsförvaltningen 
 

Karin Wennberg 
Planarkitekt 

 
 

  
  

 
Detaljplan för 
Diö 4:11, Diö, Älmhults kommun 
 
Plan-PM 
 

 
Bakgrund 
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny 
detaljplan för Diö 4:11 del 1. Fastighetsägaren önskar stycka av ca 25 000 m2 

från fastigheten och uppföra bostäder i form av åtta till tio enfamiljshus. 
Fastighetsägaren vill även bygga ut Gemla möbelfabrik med ett museum som är 
kopplat till fabriken. 
 
Syfte 
Syftet med en ny detaljplan är att på fastigheten Diö 4:11 i Diö möjliggöra för 
bebyggelse av bostadshus samtidigt som detaljplanen fortfarande ska tillåta den 
möbelfabrik som finns på fastigheten. Möbelfabriken ska fortsätta att bedriva 
samma verksamhet som idag. Detaljplanen ska även möjliggöra för museum 
kopplat till möbelfabriken.  
 
Planområdet 
Planområdet ligger i centrala Diö utmed sjön Möckelns östra sida, ca en mil norr 
om centrala Älmhult. Planområdet består av fastigheten Diö 4:11 del 1 och är ca 
53 230 m2, varav landarean är ca 45 000 m2. På fastigheten ligger Gemla 
möbelfabrik där man tillverkar möbler i böjträ. 
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Bild 1. Orienteringskarta med planområdet markerat i rött.  
 

 
Bild 2. Orienteringskarta med planområdet markerat i rött.  
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Gällande detaljplan 
Diö stationssamhälle, 1968-05-31, 07-STE-1083 

 
Bild 3. Utsnitt från gällande detaljplan som för Diö 4:11 del 1 medger JS, område för 
storindustriändamål, byggnadshöjd 8 meter. 

 
Översiktsplan 
Överiktsplanen för Älmhults kommun säger bland annat följande: 

• Bostadsutbudet ska växa framförallt i Älmhults centralort och Diö tätort 
där det erbjuds attraktiva bostäder med närhet till service och 
kommunikationer 

• Kommunen ska kunna erbjuda varierade och tilltalande boendemiljöer 
med närhet till sjöar och stränder samtidigt som naturen värnas och 
allmänheten har god tillgång till stränderna. 

• Det finns ett uttalat önskemål från privatpersoner att få tillgång till 
sjönära tomter för bostadsbebyggelse. Kommunens inställning är att 
detta är positivt och bör bejakas generellt sett.  

• Diö är ett bruks- och stationssamhälle med närhet till sjöar och vacker 
natur. Det finns god tillgång till service med skola, äldreboende och 
framförallt tågstopp vilket är ett lyft för orten. Möjligheterna till 
fritidsaktiviteter är många med båthamnar, ishall, festlokal, fotbollsplan 
och boulebana. Orten har en industritradition med bland annat 
Gemlamöbler men även nystartade kreativa verksamheter.  

• Diö har potential som attraktiv bostadsort med närhet till sjö, vacker 
natur, tågpendling, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. 

• Översiktsplanen ska möjliggöra utveckling av ny bebyggelse i strandnära 
läge. 
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Sammanfattningsvis bedöms en ny detaljplan enligt inkommen ansökan vara 
förenlig med Älmhults kommuns översiktsplan då den nya planen skulle 
möjliggöra både för fler bostäder i Diö och i strandnära läge.  
 
I översiktsplanen har kommunen vidare pekat ut området för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Utpekanden har gjorts i två olika 
skalor. Fastigheten Dihult 4:11 ligger inom de övergripande utpekade områdena 
för LIS (under kapitlen ”sjönära boenden” och ”turism/besöksnäring”) se bild 4. 
Fastigheten ligger dock inte inom det område som är utpekat LIS-område i den 
ortsfördjupning som finns för Diö tätort, se bild 5. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4. Karta från ÖP 2016 Älmhults kommun, sida 16. Sjönära boende. 
Röda ringar på kartan redovisar områden där kommunen särskilt vill verka för ökad byggnation 
av bostäder för att stärka serviceunderlaget på landsbygden. Här redovisas mer väl tilltagna 
geografiskt avgränsade områden och kommunens kriterier för LIS ska användas för att pröva 
strandskyddsdispenser från fall till fall.  

 
 

 
 
Bild 5. Karta från ÖP 2016 Älmhults kommun, under kapitlet turism/besöksnäring, sida 28.  
Utveckling av turismanläggningar i strandnära lägen (LIS) 
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Bild 6. Del av karta från ÖP 2016 Älmhults kommun, under kapitlet  
ortsfördjupningar, Diö, sida 57. Planområdet ligger precis söder  
om det område som är utpekat för strandskyddsdispens. 
 
Teckenförklaring 

 
 

 
 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom område som är klassat som riksintresse för friluftsliv 
samt riksintresse för naturvård. 
 
Planområdet ligger ca 350 meter från Södra Stambanan som är riksintresse för 
kommunikationer. 

 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns två industribyggnader. Huvudbyggnaden är den största 
och ligger närmast sjön. Det finns även ett stort förvaringsskjul vid infarten till 
planområdet (se bild 7). 
 
Mellan industribyggnaden och sjön har det tidigare funnits ett  
bostadshus som idag är rivet. Kvar finns den gamla grunden, ett 
båthus och en jordkällare (se bild 9). 
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Bild 7. Infarten till planområdet med förvaringsskjul till vänster i bild. 
Byggnaden till höger ligger utanför planområdet,  
se orienteringskartan bild 2. 
 

 
Bild 8. Till vänster i bild, syns den sydöstra delen av den stora  
industribyggnaden. 
 

 
Bild 9.  
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Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger i centrala Diö. Förskola samt grundskola f-6 finns inom 800 
meter från planområdet.  
 
Centrala Älmhult med offentlig och kommersiell service ligger ca 11 km från 
planområdet. 
 
Trafik 
Järnvägsstation utmed södra stambanan finns ca 650 meter från planområdet. 
Busshållplats, med avgångar till bland annat Älmhult, Växjö och Ljungby, finns 
ca 300 meter från planområdet. 
 
Teknisk försörjning 
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet. 

 
Hälsa och säkerhet 
Buller:  
I Gemla möbelfabrik bedrivs snickeriverksamhet. Det finns i dagsläget ingen 
bullerutredning för verksamheten och detta behöver tas fram under planarbetet. 
Skulle man bygga bostäder inom planområdet kommer krav att ställas på hur 
mycket verksamheten får bullra. 
 
Nedan anges de riktvärden från boverket som bör gälla vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- 
och annat verksamhetsbuller.  
 
Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus 
vid bostadsfasad. 
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* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre 
installationer gäller värdena enligt tabell 2. 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 
22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång 
till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade 
sidan. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör 
den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten 
pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även 
vid kortare händelser. 
 
Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. 
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. 

 
Markföroreningar:  
Inom planområdet har tidigare funnits ett järnbruk med driftstart år 1734 och 
driftslut år 1855. Från 1884 har Gemla fabrikers bedrivit verksamhet med 
möbeltillverkning. Verksamheten med möbeltillverkning är pågående.  
Industrimarken har endast riskklassats med avseende på järnbruket som legat på 
platsen. På länsstyrelsens EBH-karta är industrimarken identifierad men inte 
riskklassad då Gemla fabrikers påverkan på marken inte utretts. 
 
Utdrag från länsstyrelsens Mifo-undersökning med avseende på järnbruket: 
Objektet har schablonriskklassats till 4, liten risk, då man enligt framtagna 
uppgifter huvudsakligen har använt sig av sjö/myrmalm vid järnframställningen 
på platsen. Sjö och myrmalm är råvaror som till skillnad från bergmalm 
innehåller förhållandevis låga eller inga tungmetallhalter. Således utgör med 
största sannolikhet de slaggförekomster som finns som rester från bruket en 
mycket liten risk för människors hälsa och miljön. 
 
Vid framtagande av ny detaljplan för fastigheten måste föroreningssituationen 
utredas. 
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Strandskydd 
För sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter på land. Strandskyddet i 
vattnet är 100 meter. När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet 
och ett upphävande av strandskyddet är då en förutsättning för att bostäder ska 
kunna uppföras och för att den befintliga fabriken även vid en ny detaljplan ska 
kunna finnas kvar.  
 
För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl. I detta fall skulle 
landsbygdsutveckling i strandnära läge kunna vara ett skäl. 

 
Fornlämningar 
Möjlig fornlämning finns i angränsning till planområdet. RAÄ-nummer: 
Stenbrohult 233:1. 
 

 
Bild 10. Karta över möjliga fornlämningar, markerade med blått. 
 
 
Naturförhållanden 
Ca halva planområdet består av hårdgjord mark. 
Marken mellan industrin och sjön består av natur med flera uppvuxna lövträd (se 
bild 11).  
En del av planområdet består av sankmark som visas med blå skraffering på 
orienteringskartan (se bild 2). 
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Bild 11. Naturen mellan sjön och industrin. 

 
 
Översvämningsrisk 
Stora delar av planområdet är i dagsläget översvämmade. Vid platsbesök 2 mars 
2020 kunde det konstateras att stora delar av fastigheten i dagsläget är 
översvämmat. Se bilder nedan. För sjön Möckeln har MSB tagit fram en 
översvämningskartering där 100- och 200-årsflöde har beräknats för slutet av 
seklet. Karteringen visar att mycket stora delar av fastigheten Dihult 4:11 
troligen kommer att översvämmas vid 100-årsflöde. De större industribyggnader 
som idag finns på fastigheten kommer ej att översvämmas men mycket stora 
delar av den yta som idag är obebyggd kan komma att stå under vatten (se bild 
13 och 14).  
 

 
Bild 12. Översvämningskartering. 100-årsflöde, klimatanpassat flöde för slutet  
av seklet. MSB. 
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Bild 13. Fastigheten till vänster i bild med det gula huset är  
Stenbrohults Kvarnatorp 1:14. Vägen och den översvämmade  
marken till höger tillhör planområdets sydöstra del. 2020-03-02. 

 

 
Bild 14. Industribyggnadens västra sida. 2020-03-02. 
 
Viktiga frågor 
Strandskydd 
Utveckling av Diö 
Buller 
Industri 
Markföroreningar 
Översvämningsrisk 
Dagvatten 
 
Utredningar 
Troliga utredningar som kommer behöva tas fram 
MKB 
Bullerutredning 
Markföroreningar 
Inventering av naturvärden 
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Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och kommunfullmäktige 
antar detaljplanen.  
 
Grov tidplan 
Uppdrag     vår 2020 
Påbörjande av detaljplan   vår/sommar 2020 
Antagande av detaljplanen, KS  vår 2022  
 
Ekonomi 
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan samt utredningar bekostas av 
beställaren. Ett planavtal upprättas med den sökande.  

 
 
Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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YTTRANDE

 

1 (5)
Datum
2020-04-02
 

Ärendenummer
402-1433-2020
 

Älmhults kommun
via e-post
 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Eleonore Björnberg 010-2237473

SYNPUNKTER INFÖR KOMMUNENS 
PLANBESKED ANGÅENDE DIÖ 4:11, DIÖ, 
ÄLMHULTS KOMMUN

Refererat till inkomna handlingar 2020-03-05

ÄRENDET
Sökanden har vänt sig till kommunledningsförvaltningen i Älmhults kommun 
med en ansökan om planbesked för en ny detaljplan för Diö 4:11 del 1. 
Fastighetsägaren önskar stycka av ca 25 000 m2 från fastigheten och uppföra 
bostäder. 

Syftet är att möjliggöra för bebyggelse av bostadshus i form av åtta till tio 
enfamiljshus. Detaljplanen ska även möjliggöra för den befintliga möbelfabriken 
att fortsätta sin verksamhet samtidigt som ett museum kopplat till fabriken kan 
tillkomma. 

Kommunen har inför ett sitt beslut om planbesked till sökanden remitterat 
ärendet till Länsstyrelsen. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
ÖVERGRIPANDE 
Länsstyrelsen har enligt plan- och bygglagen (PBL) formellt ingen roll i 
kommunens planbesked utan blir en samrådspart först när en eventuell 
planprocess har inletts. Länsstyrelsen belyser i yttrandet förutsättningarna för en 
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fortsatt planläggning. Dock är det kommunen som beslutar om det slutliga 
avgörandet. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunens intentioner i den gällande 
översiktsplanen från 2016 stämmer överens med uppförande av attraktiva 
bostäder centralt i Diö samhälle. Vi understryker också vikten av att ge 
möbelfabriken bästa möjliga förutsättningar till utveckling. En utvidgning av den 
befintliga verksamheten kan vara möjlig med hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena samt strandskyddet. Se närmare under rubrik Strandskyddsområde enligt 7 
kap miljöbalken (MB).
Länsstyrelsen ser dock att ett uppförande av 8 till 10 nya bostadshus innebär 
svårigheter då flera överprövningsfrågor enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) berörs. Området är till stora delar sankt och känsligt för översvämningar. 
Det behöver även undersökas närmare avseende ev. föroreningar. Dessa aspekter 
kan påverka grundläggningen men också ställa krav på dagvattenhanteringen och 
hur miljökvalitetsnormer för vatten följs. Planområdet ligger inom det 
strandskyddade området för sjön Möckeln. Länsstyrelsen är här tveksam till om 
det finns något giltigt särskilt skäl enligt 7 kap 18c och d § miljöbalken (MB) för 
att upphäva strandskyddet för den tänkta bostadsbebyggelsen. Områdets 
utpekande som LIS- område i den gällande översiktsplanen är otydligt redovisad. 

NATUR
Det utpekade planområdet är till viss del redan bebyggt och ca a hälfter av 
markytan är hårdgjord. Inom området finns uppvuxna lövträd och marken 
närmast sjön består av sankmark. 

Länsstyrelsen anser att det, inför en förändring av området, är angeläget att 
kommunen låter ta fram en naturinventering. Denna kan sedan ligga till grund för 
fortsatt planläggning. 

Se närmare under Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken

TRAFIK
Länsstyrelsen konstaterar att det från planområdet finns goda förutsättningar att 
ta sig till och från området kollektivt. Tågstopp finns i Diö utmed södra 
stambanan ca 650 meter från planområdet och busshållplats, med avgångar till 
bland annat Älmhult, Växjö och Ljungby, finns ca 300 meter från planområdet. 

BULLER
I dagsläget finns ingen bullerutredning framtagen. Länsstyrelsen anser liksom 
kommunen att en sådan behöver tas fram i samband med en planläggning. 

Länsstyrelsen erinrar också om att om bostäder byggs inom planområdet 
kommer krav att ställas på hur mycket verksamheten inom området får bullra. 
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH GOD BEBYGGD MILJÖ
Möbelindustrin har legat på platsen sedan 1880-talet och den gamla 
fabriksbyggnaden, som uppfördes 1928–31, finns upptagen i inventeringen av det 
modernistiska Kronoberg (Bland funkiskåkar och betonghus). I inventeringen 
bedöms byggnaden utgöra ett av länets bästa exempel på industriellt kulturarv 
från tiden för funktionalismens genombrott. Den gamla fabriksbyggnaden ligger 
strax utanför aktuellt planområde. 

På udden där den nya bostadsbebyggelsen föreslås ligga har det tidigare legat ett 
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. På ekonomiska kartan från 1950 
benämns platsen Japan. På en karta över Diö egendom från 1874 är platsen ännu 
inte bebyggd. 

Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs 
vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- 
eller landskapsbild.

FORNLÄMNINGAR
Inom området finns enligt kulturmiljöregistret en möjlig fornlämning, 
L1953:1393, en bytomt/gårdstomt. Denna uppfyller emellertid inte rekvisitet 
varaktigt övergiven, varför fornlämningsstatus ej kan hävdas. I övrigt utgörs en 
stor del av planområdet av sankmark och inom övriga delar har det tidigare stått 
hus. Länsstyrelsen bedömer därför att planerad exploatering ej kräver tillstånd 
enligt 2 kapitlet, Kulturmiljölagen (1988:950). Skulle något av forntida karaktär 
trots allt påträffas, skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen omedelbart kontaktas.

FÖRORENAD MARK
Inom planområdet har det tidigare funnits ett järnbruk med driftstart år 1734 och 
driftslut år 1855. Från 1884 har Gemla fabriker bedrivit verksamhet med 
möbeltillverkning. Verksamheten med möbeltillverkning är pågående. 
Av planhandlingarna framgår att industrimarken endast har riskklassats med 
avseende på järnbruket. Gemla fabrikers påverkan på marken har inte utretts. 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att föroreningssituationen 
behöver utredas i det fortsatta arbetet. Inför en planläggning av området behöver 
kommunen redogöra för föroreningssituationen och hur området kommer att 
saneras. En detaljplan kan behöva innehålla en planbestämmelse som uppger att 
området inte får bebyggas förrän ev. förorenad mark har sanerats. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR ENLIGT 11 KAP 
10 § PBL
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 KAP MILJÖBLKEN (MB)
Området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 
miljöbalken.
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STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Planområdet ligger strandskyddsområde för sjön Möckeln. Vid byggnation måste 
detta upphävas. I översiktsplanen (antagen 2016), på en övergripande karta, finns 
området utpekat som landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Fastigheten 
Diö 4:11 ligger dock inte inom det område som i översiktsplanen är utpekat som 
ett LIS-område i den ortsfördjupning som finns för Diö tätort. Av 
översiktsplanen framgår också att ”stranden ska vara en tillgänglig passage för 
allmänheten”. 

Länsstyrelsen uppfattar därmed att det aktuella området inte ligger inom det 
område som är utpekat för LIS. Det är därför tveksamt om det finns något 
särskilt skäl för strandskyddsupphävande vid uppförande av nya bostäder. 
Marken där husen har ritats in är inte heller ianspråktagen, dvs. det finns ingen 
bebyggelse här. 

Dessutom finns det enligt 7 kap. 18f § miljöbalken krav på fri passage. Med tanke 
på att Möckeln har ett utvidgat strandskydd om 200 meter upp på land bör den 
fria passagen vara generöst tilltagen och tillgodose både människors och 
djur/fåglars behov av dels rörlighet och dels avskildhet längs strandlinjen. Det 
framgår inte av inkomna handlingar vad det finns för naturvärden längs 
strandkanten. På bild 11 i plan-PM samt på flygfoton syns dock att det finns en 
del större lövträd.

Länsstyrelsen kan dock se att det finns giltigt skäl till att upphäva strandskyddet 
vid en utvidgning och utveckling av den befintliga möbelfabriken. Då området 
redan är ianspråktaget kan punkt 1 enligt 7 kap 18c§ åberopas. 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten får inte försämras av planförslaget. Det 
ska framgå av planbeskrivningen vilka vatten som kan bli berörda av planens 
genomförande, både yt- och grundvatten, samt dess status/MKN. Det ska också 
framgå om/hur planen påverkar status/uppfyllelsen av MKN för berörda vatten, 
ev. vilka åtgärder som kommer utföras, en bedömning om planens påverkan på 
status/MKN samt en motivering till varför den bedömningen gjorts. 

Länsstyrelsen vill här uppmärksamma att hantering av dagvatten och spillvatten 
måste hanteras med särskild försiktighet inom området kopplat till hur 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten följs.

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄNING OCH 
EROSION

Översvämning och klimatanpassning
Kommunen hänvisat till översvämningsrisken som en tydlig faktor att beakta ur 
hälso- och säkerhetsperspektiv. I MSB:s översvämningskartering för sjön 
Möckeln, och beräkningarna för 100- och 200-årsflöde redovisas tydligt att 
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mycket stora delar av fastigheten Diö 4:11 sannolikt kommer att översvämmas 
när dessa flöden inträffar.

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och anser att området inte är 
lämpligt för att uppföra bostäder ur vare sig hälso-, säkerhets- eller 
klimatanpassningsperspektiv. Om kommunen trots detta tar fram en detaljplan 
för området är det angeläget att kommunen ser över och klarlägger riskerna för 
översvämning tillsammans med behov av eventuella åtgärder. Det kan utifrån 
översvämningsrisk finnas krav på planbestämmelser när det gäller byggnation 
inom området. 

Länsstyrelsen erinrar även om att arbeten som utförs inom vattenområdet (det 
område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd) är 
vattenverksamhet och kan vara tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 
§ miljöbalken. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Vid vissa 
verksamheter som framgår av 11 kap 9a miljöbalken räcker det med en anmälan 
om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Det krävs extra försiktighet vid arbeten i 
närheten av vatten för att minimera risken för påverkan.

Behovet av åtgärder enligt ovan (t.ex. grävning, fyllning) ökar också till följd av 
den stora risken för översvämning.

DELTAGANDE
I yttrandet har planarkitekt Eleonore Björnberg beslutat. I beredning av ärendet 
har företrädare för sakområdena naturskydd, kulturmiljövård, tillväxt- och 
landsbygd, vattenvård och miljöskydd medverkat. 

Eleonore Björnberg

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 65 Södra Smålands Avfall & Miljö AB-Avfallsplan 
Ärendenummer KS 2018/59 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
‒ Kommunfullmäktige antar ”Plan för förebyggande och hantering av avfall 

2020–2025 - På väg mot ett Småland utan avfall” med tillhörande 
miljöbedömning som avfallsplan för Älmhults kommun.   

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
 Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 102, att uppdra åt Södra Smålands 
Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för de kommuner 
som är delägare i bolaget. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska 
kommunen ha en avfallsplan som tillsammans med kommunens lokala 
föreskrifter om avfallshantering utgör renhållningsordningen för kommunen.  
 
SSAM har utifrån det givna uppdraget tagit fram ett förslag på gemensam 
avfallsplan för de i samarbetet ingående kommunerna. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-02-04 att SSAM:s förslag på avfallsplan skulle samrådas.  

 
Efter samråd och utställning av planen i berörda kommuner har har SSAM:s 
styrelse godkänt planen för vidare beslut i ägarkommunerna. SSAM vill betona 
betydelsen av att planen beslutas med samma innehåll i samtliga kommuner i 
enlighet med det liggande förslaget. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget till avfallsplan efter gjorda 
omarbetningar utifrån samrådet nu är sådan att Älmhults kommun kan godkänna 
planen. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Avfallsplan (huvuddokument) 

 Bilaga 1 Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och 
Älmhults kommuner 

 Bilaga 2 Nulägesbeskrivning för avfallshantering i Lessebo, Markaryds, 
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner 

 Bilaga 3 Anläggningar för att förebygga och hantera avfall 

 Bilaga 4 Nedlagda deponier 

 Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner och andra avfallsmål 

 Bilaga 6 Miljökonsekvensbedömning 

 Bilaga 7 Sammanställning och sammanfattning av yttranden 

 Bilaga 8 Projektdirektiv (försättsblad + direktivet) 

 Bilaga 9 Avgränsningssamråd (försättsblad + direktivet) 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-14  1(3) 

Paul Robertsson  
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Förslag till Avfallsplan för Älmhults kommun, 
antagandehandling   
Ärendenummer KS 2018/59 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 102, att uppdra åt Södra Smålands 
Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för de kommuner 
som är delägare i bolaget. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska 
kommunen ha en avfallsplan som tillsammans med kommunens lokala 
föreskrifter om avfallshantering utgör renhållningsordningen för kommunen.  
 
SSAM har utifrån det givna uppdraget tagit fram ett förslag på gemensam 
avfallsplan för de i samarbetet ingående kommunerna. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-02-04,  att SSAM:s förslag på avfallsplan skulle samrådas.  

 
Efter samråd och utställning av planen i berörda kommuner har har SSAM:s 
styrelse godkänt planen för vidare beslut i ägarkommunerna. SSAM vill betona 
betydelsen av att planen beslutas med samma innehåll i samtliga kommuner i 
enlighet med det liggande förslaget. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget till avfallsplan efter gjorda 
omarbetningar utifrån samrådet nu är sådan att Älmhults kommun kan godkänna 
planen. 

 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 

 Avfallsplan (huvuddokument) 

 Bilaga 1 Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och 
Älmhults kommuner 

 Bilaga 2 Nulägesbeskrivning för avfallshantering i Lessebo, Markaryds, 
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner 

 Bilaga 3 Anläggningar för att förebygga och hantera avfall 

 Bilaga 4 Nedlagda deponier 

 Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner och andra avfallsmål 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-14  2(3) 

 Bilaga 6 Miljökonsekvensbedömning 

 Bilaga 7 Sammanställning och sammanfattning av yttranden 

 Bilaga 8 Projektdirektiv (försättsblad + direktivet) 

 Bilaga 9 Avgränsningssamråd (försättsblad + direktivet) 
      

 
Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 102, att uppdra åt Södra Smålands 
Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för de kommuner 
som är delägare i bolaget. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska 
kommunen ha en avfallsplan som tillsammans med kommunens lokala 
föreskrifter om avfallshantering utgör renhållningsordningen för kommunen.  
 
Innehållet i en avfallsplan styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
Kommunala avfallsplaner. Planen är kommunens dokument. 
  
SSAM har utifrån det givna uppdraget tagit fram ett förslag på gemensam 
avfallsplan för de i samarbetet ingående kommunerna. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-02-04, § 34, att SSAM:s förslag på avfallsplan skulle samrådas.  
 
SSAM har omarbetat delar av avfallsplanen utifrån synpunkter som inkom under 
samrådsperioden, bland annat från Älmhults kommun.  

 
SSAM gör bedömningen att föreliggande förslag på avfallsplan stämmer väl 
överens med de bestämmelser som återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kommunala avfallsplaner. Kommunledningsförvaltningen i Älmhults kommun 
delar denna uppfattning. 
 
Efter samråd och utställning av planen i berörda kommuner har SSAM:s styrelse 
godkänt planen för vidare beslut i ägarkommunerna. SSAM vill betona 
betydelsen av att planen beslutas med samma innehåll i samtliga kommuner i 
enlighet med det liggande förslaget. 

 
Kommunledningsförvaltningen anser att nu liggande förslag efter gjorda 
omarbetningar utifrån inkomna synpunkter under samrådstiden är bra och att den 
fungerar väl som avfallsplan för Älmhults kommun. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår följaktligen att avfallsplanen, Plan för 
förebyggande och hantering av avfall 2020–2025 ”På väg mot ett Småland utan 
avfall” med tillhörande miljöbedömning, antas som gällande avfallsplan för 
Älmhults kommun.   
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-14  3(3) 

 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
‒ Kommunfullmäktige antar ”Plan för förebyggande och hantering av avfall 

2020-2025 - På väg mot ett Småland utan avfall” med tillhörande 
miljöbedömning som gällande avfallsplan för Älmhults kommun.   

 
 

 
 Paul Robertsson Susann Pettersson 

Planeringschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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Sammanfattning
Avfallshanteringen i kommunerna ska bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om till att mer  material 
återanvänds och att de produkter som produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, tekniska lösningar och omställningar i livsstil. 

Miljöbalken ställer krav på att varje kommun ska ha en plan för förebyggande och hantering av avfall. 
I planen för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner hanteras både avfalls-
frågor som Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) ansvarar för och de avfallsfrågor som kommun-
organisationerna ansvarar för. 

Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella och 
regionala miljömål. Denna avfallsplan syftar till att de avfallsrelaterade målen i dessa uppfylls.

Till år 2025 ska följande övergripande mål nås: 
1. Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i 

 samhället i övrigt. 
2. Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person till 2025.
3. Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för biologisk 

behandling senast 2025.
4. Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
5. Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Till respektive mål finns konkreta aktiviteter kopplade. Ansvar för att aktiviteterna genomförs under 
planperioden vilar antingen på respektive kommun eller på SSAM.

Uppföljningen av tidigare avfallsplaner i kommunerna visar att ingen kommun lyckats tillräckligt väl 
med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som tidigare har beslutats. Planerna har haft 
förhållandevis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk uppföljning och det har rått ett oklart 
ägandeskap kring dokumenten. Genom ett tydligare ansvar kring mål och aktiviteter samt tydlig 
samordning i uppföljningsarbetet, är förhoppningen att den här planen ska ha goda förutsättningar att 
realiseras. SSAM ansvarar för att avfallsplanen följs upp årligen och att resultaten sprids till respektive 
kommun.

Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp 
 bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för 
 fram tagande av avfallsplanen, beslutat i samtliga kommuner. Tematiska möten har hanterat specifika 
frågor som exempelvis matsvinn och nedskräpning. Målen har förankrats kontinuerligt i respektive 
kommun organisation. En stor del av insamlingen av ingångsdata gjordes i samband med förarbetet för 
att bilda SSAM.
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1 Förord
[Färdigställs efter beslutad avfallsplan]
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2  Inledning 
2.1   Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken, ska varje kommun ha en 
renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
kommunala föreskrifter om hantering av avfall. Avfallspla-
nen ska enligt miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i 
kommunen. Enligt 80 § Avfallsförordningen (2011:927) ska 
avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner 
om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) anger 
vad avfallsplanen ska innehålla.
 Syftet med denna avfallsplan är att få ett tydligt gemen-
samt styrdokument för ägarkommunerna och Södra Små-
lands  Avfall och Miljö (SSAM), som långsiktigt styr avfalls-
hanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle samt ökar 
resurshushållningen och återvinningen i kommunerna.
 Avfallshanteringen i Sverige styrs idag av reglerande och 
rådgivande dokument på internationell, EU-, nationell, regi-
onal och kommunal nivå. 
 Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle 
som inte äventyrar framtida generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om så 
att mer material återanvänds och att de produkter som 
produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, 
tekniska lösningar och förändring av livsstil.
 För att underlätta denna omställning och effektivisera 
 resurserna har Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och 
Älmhults kommuner valt att organisera avfallshanteringen i 
ett gemensamt bolag, Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 

Kommunerna har fortsatt ansvar för många avfallsfrågor, 
exempelvis nedskräpning, fysisk planering, tillsyn, upphand-
ling och förebyggande av avfall i den egna verksamheten. 
Kommunerna behöver arbeta med sitt eget upphov till avfall 
i alla delar av sin verksamhet, till exempel:  
• källsortera i alla sina fastigheter och verksamheter 
• minska matsvinn i skolor
• öka mängden möbler som återbrukas internt
• minska mängden farligt avfall
• minska mängden engångsmaterial 
• öka fokus på avfallsfrågor vid upphandling och inköp

På sikt kan ovanstående innebära att kommunen sparar 
pengar genom minskade kostnader för bland annat avfalls-
hantering och inköp.

2.2   Avgränsning 
Fokus i avfallsplanen ligger på avfall som ingår i det kommu-
nala ansvaret. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och an-
läggningar redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårds-
verkets föreskrifter. Kommunerna och SSAM har möjlighet att 
genom dialog med olika aktörer i viss mån påverka hante-
ringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret 
– såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket 
kan bidra till uppfyllelse av alla avfallsplanens mål och övriga 
samhälleliga miljömål. 

2.3   Framtagande av  
 avfallsplanen

Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av 
SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp bestående av 
 representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett 
projektdirektiv för framtagande av avfallsplanen, beslutad 
i samtliga kommuners kommunstyrelser. Tematiska möten 
har hanterat specifika frågor som exempelvis matsvinn och 
nedskräpning. 
 Förslag på mål och aktiviteter har förankrats kontinuerligt 
i respektive kommunorganisation och i SSAM. En stor del 
av insamlingen av ingångsdata gjordes i samband med för-
arbetet för att bilda SSAM. Styrgruppen för framtagande av 
ny avfallsplan har bestått av SSAM:s ledningsgrupp. 

Arbetsgruppen har bestått av:
• Anders Lundgren, SSAM
• Åsa Garp, Lessebo kommun
• Matz Persson, Markaryds kommun
• Yngve Rehnström, Tingsryds kommun
• Pernilla Bodin, Växjö kommun
• Karin Eskilson, Växjö kommun
• Cecilia Axelsson, Älmhults kommun 

Eleonor Zeidlitz från Miljö- och avfallsbyrån har svarat för 
konsultstöd under processen.

2.4   Uppföljning av äldre  
 avfallsplaner

I bilaga 5 redovisas uppföljningen av tidigare avfallsplaner. 
Uppföljningen visar att ingen kommun lyckats tillräckligt väl 
med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som 
beslutades. Planerna har haft förhållandevis lågt mandat, det 
har ofta saknats systematisk uppföljning och det har rått ett 
oklart ägandeskap kring dokumenten. Genomförandet på 

281



På väg mot ett Småland utan avfall: Avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner    |   7

föreliggande avfallsplan behöver därför angripas på ett nytt 
sätt jämfört med tidigare. Det faktum att det är fem kommu-
ner som står bakom bör vara en styrka för samordning. 

2.5   Avfallstrappan 
EU har beslutat om en avfallshierarki - avfallstrappan -,  
(se figur 1), som styr hur avfall ska hanteras i Sverige och i 
övriga EU. Avfallstrappan är utformad för att avfallshante-
ringen ska sträva så högt upp i trappan som möjligt. Figur 2 
visar hur fördelningen ser ut mellan de olika stegen i avfall-
strappan i kommunerna. Tabell 1 visar hur olika avfallsslag 
behandlas. För att möjliggöra en omställning till mer avfalls-
minimering och återanvändning krävs att samhället ändrar 
synsätt och mer betraktar avfall som resurs. 

Figur 1. Avfallstrappan, beslutad i EU-direktiv och Miljöbalken, visar 
prioriteringsordningenföravfallfrånbortskaffningmotresurshushållning.

Minimering eller förebyggande av avfall
Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa 
alternativet är att förebygga och minimera avfallsmängderna. 
Detta kan göras genom att exempelvis tillverka produkter 
som är hållbara och möjliga att reparera, laga sådant som 
är trasigt, minska användningen av engångsmaterial och att 
inte köpa saker i onödan. 

Återanvändning
När avfallet väl finns, är det bästa att återanvända avfallet 
så långt som möjligt genom exempelvis att skänka eller sälja 
saker på begagnatmarknaden.  

Återvinning
Återvinning av material innebär att material återvinns till 
nya produkter; en del av materialet tas då omhand men det 
krävs energi för processen. I framtiden kommer fler material 
behöva sorteras ut till återvinning för att kunna ta tillvara 
resurserna på ett bättre sätt.

Energiåtervinning

Vid energiåtervinning förbränns avfallet och energin tas 
tillvara för tillverkning av fjärrvärme och elektricitet.  Idag är 
avfallshanteringen till stora delar organiserad för att samla in 
avfall för förbränning och materialåtervinning. 

Deponering
Avfall där det saknas teknik och/eller ekonomi för någon 
annan behandlingsform deponeras. Det är reglerat i lagstift-
ningen vilka avfallsslag som får deponeras.  

Nedskräpning
Ett steg lägre än deponi i avfallshierarkin är nedskräpning, 
det vill säga att göra sig av med sitt avfall okontrollerat på 
mark eller i vattendrag. Det är sedan länge förbjudet att 
skräpa ned i Sverige. 

  Deponering (%)
  Återvinning (material) (%)
  Energiutvinning (%)

  Återanvändning (%)
  Återvinning (biologisk) (%)

Lessebo Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult

100,0
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60,0

40,0

20,0

0,0

 
Figur 2. Behandlingsformer för avfall som samlades in i SSAM:s regi 2019 per 
kommun, baserat på Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web. Förpack-
ningsavfall som samlats in på återvinningscentraler ingår i statistiken. Hante-
ring av avloppsslam och trädgårdsavfall ingår inte i statistiken då hantering-
en skiljer sig åt mellan kommunerna och därmed inte blir jämförbara. 

Behandlingsform Materialslag

Deponering Keramik, porslin, isolering m.m.

Energiutvinning Restavfall, träavfall, stammar och 
grövre grenar.

Återvinning (biologisk) Matavfall, komposteringsmaterial.

Återvinning (material) Metall, plast, gips, förpackningar m.m.

Återanvändning Textil och föremål med ett värde på 
begagnatmarknaden, exempelvis 
möbler, leksaker, köksgeråd m.m.

Tabell 1. Behandlingsformer för olika avfallsslag i kommunerna.
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2.6   Avfallsplanens koppling  
 till globala, nationella  
 och regionala mål

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och 
består av 17 mål som alla världens länder ska sträva efter, för 
att uppnå en hållbar värld. Avfallsplanens mål är en del av 
att nå mål 11 om ”Hållbara städer och samhällen” och mål 12 
”Produktion och konsumtion”, men påverkar också indirekt 
flera andra mål. 
 EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 
(2008/98/EG). Direktivet anger en avfallshierarki (avfall-
strappan, se föregående avsnitt) om vilken prioriteringsord-
ning som ska gälla för avfall i medlemsländernas lagstiftning. 
 I Sverige regleras avfallshanteringen av miljöbalken (MB 
1998:808) och ett antal förordningar där avfallsförordning-
en och flera förordningar om producentansvar är centrala. 
Utöver den reglerande lagstiftningen finns ett antal mål och 
program som ska vara vägledande och styrande i olika aktö-
rers utvecklingsarbete. De nationella miljömålen strävar efter 
att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora 
miljöproblemen är lösta. Avfallshanteringen är en del av 
målet god bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet 
påverkar även möjligheterna att nå miljömålen för begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri 
miljö och ingen övergödning. För att konkretisera arbetet har 
också en nationell avfallsplan tagits fram och ett program 
för att förebygga avfall. Vidare har Naturvårdsverket gett ut 
ett antal handledningar för att stötta kommuner och andra 
aktörer i arbetet. 
 Regionalt finns det miljömål med tillhörande åtgärdspro-
gram som samordnas av länsstyrelsen. Det ska bidra till att 
de nationella miljömålen nås. Det finns också en regional 
utvecklingsstrategi; Gröna Kronoberg. De regionala styrdo-
kumenten pekar på olika sätt på vikten av att arbeta mot mer 
cirkulära affärsmodeller och att återvinna avfall för att ta 
tillvara på så mycket resurser som möjligt. Även krav i upp-
handlingar lyfts för att påverka mot mer cirkulära produkter 
i offentlig verksamhet. 
 Avfallsplanen kommer att bidra till att uppnå nationella 
och regionala miljömål och handlingsplaner.

2.7   Avfallsplanens koppling  
 till lokala mål

Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de 
globala hållbarhetsmålen, nationella och regionala miljömål 

och andra nationella och regionala strategier. Här redovisas 
översiktligt vilka antagna kommunala strategier som finns 
beslutade för respektive kommun och hur avfallsplanens mål 
förhåller sig till dessa. 

Lessebo kommun
I Lessebo kommun har kommunfullmäktige antagit ett ”En-
ergi, miljö- och klimatstrategiskt program” under våren 2017. 
Programmet är ett lokalt styrdokument innehållande tre 
strategier, åtta delmål samt 27 åtgärder som ska bidra till att 
skapa ett hållbart samhälle. En av de tre strategierna fokuse-
rar på att minska klimatbelastningen från kommunens mat- 
och avfallshantering. Programmet strävar efter att uppnå 
Lessebo kommuns vision, vilken antogs av kommunfullmäk-
tige 2016, om att ”Tillsammans skapa en grön kommun som 
vi är stolta över och där vi bryr oss om varandras framtid”
 Lessebo kommun har antagit en utvecklingsstrategi som 
sträcker sig till 2025. Målet är att ”Lessebo kommun gör en 
hållbarresadärviärflerän10000invånare2025”. Mål-
sättningen är att alla invånare – befintliga och presumtiva 
- ska se fördelarna med att bo och verka i Lessebo kommun. 
För att målet ska kunna uppnås, har följande utvecklings-
områden pekats ut som prioriterade: boende och livskvalitet, 
barn och ungas uppväxt samt demokrati och service.

Markaryds kommun
I Markaryds kommun har kommunfullmäktige antagit  ”Plan 
för arbete med hållbarhetsfrågor” som är ett lokalt styrdoku-
ment för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
I styrdokumentet framgår kommunens lokala miljömål, 
miljömålslöftet och folkhälsomålen.
 Några av målen som är direkt kopplade till avfallsplanen är 
att kommunen arbetar för att minska mängden avfall och öka 
källsorteringen inom kommunen. 
 Kommunfullmäktige har beslutat om att ta fram en vision 
för hur Markaryd ska utvecklas. Arbetet med framtagning 
av visionen ”2030 – Tillsammans mot framtiden” pågår och 
förhoppningen är att kommunfullmäktige antar visionen 
hösten 2020. 

Tingsryds kommun
Kommunfullmäktige har gett Miljö-och byggnadsförvaltning-
en i uppdrag att implementera Agenda 2030 för de övergri-
pande kommunfullmäktigemålen för Tingsryds kommun. 
Centrala chefsgruppen fungerar som arbetsgrupp för att 
driva frågorna vidare. 
 Mål och åtgärder i avfallsplanen arbetar aktivt med utma-
ningen Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
och delmål Minska städers miljöpåverkan.
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Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan per person 
minska, bland annat genom att ägna särskild uppmärksam-
het åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat 
avfall. Vidare finns tydliga kopplingar till Agenda 2030 Mål 
12 Hållbar konsumtion och produktion.

Växjö kommun
I Växjö kommun har kommunfullmäktige hösten 2019 antagit 
ett hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030 som är ett lokalt 
styrdokument för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Fem målbilder och nio utmaningar som är särskilt vik-
tiga att arbeta med har pekats ut. Produktion och konsumtion 
är en av dessa utmaningar. Mål och aktiviteter i avfallsplanen 
ska bidra till ett aktivt arbete med utmaningen produktion och 
konsumtion och mot målet klimat och miljösmart. Även andra 
mål och utmaningar påverkas positivt av planens mål och 
aktiviteter. Till exempel gynnas målet grönt och hälsosamt och 
utmaningarna biologisk mångfald och ekosystem, transporter 
och resande och samhällsbyggande. 
 Syftet med hållbarhetsprogrammet är att bidra till en 
gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Pro-
grammet ska även skapa hållbara förutsättningar för alla som 
bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge 
underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen att 
arbeta i samma riktning. 

Älmhults kommun
I Älmhults kommun har kommunfullmäktige våren 2018 
antagit ”Miljöplan 2030”. Planen innehåller fem fokus-
områden som var och ett innehåller mål och riktlinjer 
för att bli en hållbar kommun. Det fokusområdet som 
bäst kopplas till avfallsplanen är ”En cirkulär kommun”. 
Även andra fokusområden såsom ”Hållbara livsmiljöer”, 
 ”Minskad klimatpåverkan” och ”Insikt och handlingskraft” 
har kopplingar till avfallsplanen.
 I oktober 2019 antogs en ny vision för Älmhult:
”I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och  
växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel och stolthet 
oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner 
sig alla hemma!
 I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser fram-
tida utmaningar med mod och småländsk klurighet. Här 
mårvibraochfinnerlivskvalitet,idagochimorgon.”
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3  Mål och aktiviteter 
3.1   Behov och  

 utvecklingsområden
I arbetet med framtagandet av en gemensam avfallsplan, 
har ett antal behov och utvecklingsområden identifierats 
utifrån svensk lagstiftning, avfallshierarkin, nationella mål, 
lokala och regionala mål och strategier, samt erfarenheter 
från nuvarande avfallshantering i kommunerna. Följande 
utvecklingsområden har identifierats, där behovet av mål och 
åtgärder bedömts vara särskilt stort:

• Arbetet med att förebygga avfall är fortfarande i sin 
linda i kommunerna. Fram tills nu har det mesta av av-
fallshanteringen fokuserat på att renhållningsfunktionen 
tar emot avfall på ett så rationellt sätt som möjligt. Nu 
krävs att fokus skiftas till att undvika att så mycket avfall 
uppstår. Förebyggande av avfall är en fråga för i stort 
sett alla delar av kommunen. Det krävs därför en tydlig 
organisation kring var ansvaret för detta ligger samt 
ett strategiskt och metodiskt arbete för att nå resultat. 
Önskvärt är också att involvera andra aktörer, som det 
lokala näringslivet.  

• Avfallsmängderna i kommunerna behöver minska 
och mer behöver återvinnas. För att lyckas med detta 
krävs ett målinriktat och strategiskt tillvägagångssätt 
i linje med avfallshierarkin. Idag behandlas en över-
vägande del av avfallsmängderna med förbränning (se 
figur 2), mycket mer av avfallet behöver sorteras ut för 
återvinning och återbruk. 

• Insamlingen av matavfall behöver öka. Matavfall utgör 
en outnyttjad resurs som behöver tillvaratas. Fortfaran-
de hamnar mycket matavfall i restavfallet. För att kunna 
öka mängder matavfall krävs ett tydligt mål. 

3.2   Bakgrund till mål  
 och aktiviteter

I det följande presenteras mål och aktiviteter för att före-
bygga och hantera det avfall som kommunerna ansvarar för, 
innefattande både avfall inom kommunalt renhållningsan-
svar och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa 

mål och aktiviteter avser även annat avfall i den utsträckning 
där kommunen kan påverka detta genom tillämpliga kom-
munala styrmedel såsom tillsyn och fysisk planering.
Mål och aktiviteter i denna avfallsplan utgår från:

• Lokala mål och strategier i respektive kommun.
• SSAM:s vision (Ett Småland utan avfall) och underlag 

för bolagsbildning.
• Identifierade behov och utvecklingsområden i respektive 

kommun.
• Den nationella avfallsplanen, miljökvalitetsmålen, etapp-

målen samt programmet för förebyggande av avfall.
• Avfallshierarkin.
• Omvärldsbevakning. 

 

3.3   Målstruktur
Mål och aktiviteter i denna avfallsplan presenteras i fem 
övergripande mål; vissa av de övergripande målen har delmål 
och till respektive mål finns en handlingsplan med aktivi-
teter. Målen och aktiviteterna är gemensamma för samtliga 
kommuner. Det kan dock variera i hur respektive kommun 
väljer att genomföra aktiviteterna.  

Målstrukturen ser ut så här:
• Övergripande mål. Anger inriktningen på längre sikt 

och är vägledande för alla som ger upphov till avfall, 
såväl kommunala verksamheter som medborgare och 
företag. Till varje övergripande mål finns en eller flera 
indikatorer som visar på trender och ger en indikation 
på hur arbetet mot de övergripande målen fortskrider. 
Vissa av de övergripande målen är mätbara.  

• Delmål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska upp-
nås. Delmålen är på något sätt mätbara och tidsatta.  

• Aktiviteter. Anger hur målen ska uppnås. Aktiviteterna 
arbetas in och konkretiseras i ansvarig förvaltnings eller 
bolags plan och budget. 
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3.4   Mål
Nedanstående övergripande fem mål ska gälla under 
 planperioden.

I bilaga 1 ”Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, 
Växjö och Älmhults kommuner” finns en komplett samman-
ställning över mål, delmål, indikatorer och aktiviteter. 

3.5   Uppföljning
Ansvaret för uppföljningen vilar på SSAM och ska bidra 
till att avfallsplanen blir ett levande dokument. Se vidare i 
bilaga 1.

Mål 1:  
Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom  
kommunorganisationerna och i samhället i övrigt. 

Delmål:
1.1: Återanvändning ska öka i kommunorganisationerna.
1.2: Matsvinnet i kommunorganisationen ska minska med 50 % till 2025. 

Mål 2:  
Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 %  
per person till 2025. 

Mål 3:  
Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in  
separat för biologisk behandling senast 2025. 

Mål 4:  
Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska

Delmål:
4.1 Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka.  
4.2 Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella riktlinjer.  
 För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de  renhållningsrelaterade transporterna ske med 
 förnyelsebara bränslen senast 2025. 
4.4 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020 till 2025 i de  
 renhållningsrelaterade transporterna.

Mål 5:  
Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Delmål:
5.1 Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte skräpa ner.
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4  Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att 
användas för att uppnå målen och genomföra aktiviteterna i 
avfallsplanen.

4.1   Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen innefattar 
avfallsföreskrifter samt denna avfallsplan.
 Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestäm-
melserna om avfallshantering. Dessa bestämmelser är ett 
verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och funge-
rar som en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. 
Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhets-
utövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på 
olika aktörer. Avfallsföreskrifterna utgör komplement till 
gällande lagstiftning på området.  

Avfallsföreskrifterna har harmonierats mellan 
 ägar kommunerna. Föreskrifter finns antagna för:
• Lessebo: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 108
• Växjö: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-20 § 292
• Tingsryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-12 § 26
• Älmhult: Antagna i Kommunfullmäktige 2020-03-30 § 42
• Markaryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2019-11-25 §129

4.2   Ekonomi och avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfalls-
hanteringen får tas ut regleras i lagstiftningen (miljöbalken 
och kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten 
till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I lagstiftningen 
anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finan-
sieras via avfallstaxan.
 För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från 
avfallshanteringen och en ökad återvinning av avfall har 
kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera 
renhållningsavgiften. Därför är det generellt dyrare att ha ett 
abonnemang där man inte sorterar avfallet själv. 
 Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift 
för hämtning och behandling av hushållsavfallet. Grund-
avgiften finansierar i huvudsak administrations-, miljö- och 
planeringskostnader innefattande kostnader för bl.a. åter-
vinningscentraler, behandling av farligt och icke farligt avfall, 
information, kundtjänst och planering. Grundavgiftens 
storlek beror på typ av boende/verksamhet.

Nivån på den rörliga avgiften beror på valet av avfallshan-
teringslösning, exempelvis hämtningsintervall och storlek 
på behållare. Den rörliga avgiften finansierar kostnader för 
insamling och behandling av avfall, exempelvis kostnader för 
behållare, fordon, bränsle, löner samt kostnader för förbrän-
ning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkost-
nader till behandlingsanläggningar. 
 Avfallstaxan får endast användas till direkta åtgärder 
kopplade till insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall (j fr 27 kap. 4 § miljöbalken). Tax-
an får därmed inte användas för att finansiera åtgärder i 
förvaltningar som i grunden är skattefinansierade. I de nya 
förordningar som regeringen beslutade om 2018 gällande 
producentansvar för förpackningar och för returpapper, slås 
fast att producenterna ska bekosta insamlingen av förpack-
ningar och tidningar. Detta kommer att påverka uppbyggnad 
av och nivå på renhållningstaxan framöver.
 Privata företag kan också lämna avfall på SSAM:s återvin-
ningscentraler. Eftersom företagarnas avfallshantering inte 
ska finansieras via avfallstaxan måste företagare inneha gil-
tigt företagskort, baserat på hur mycket avfall som förtagaren 
har behov att lämna årligen. Alternativt kan avfallet vägas in 
och debiteras per ton. I dagsläget finns inget fullgott system 
för att kontrollera att företagare innehar företagskort enligt 
korrekt viktklass. I framtiden krävs en teknisk lösning för att 
säkerställa att företagarna debiteras utifrån hur mycket avfall 
som faktiskt lämnas. 
 Reglerna för tilldelning av utsläppsrätter har nyligen änd-
rats genom beslut på EU-nivå för att stärka utsläppshandeln. 
Detta påverkar bland annat förbränningsanläggningarna som 
tar emot brännbart avfall genom ökade kostnader på för-
bränning. Detta är ett incitament, vid sidan av miljö skälen, 
att göra mer för att minska avfallsmängderna.
 Avfallstaxan får finansiera återbruk, till exempel insam-
ling och även reparationer eller re-design som syftar till att 
produkten kan användas igen. Ett förslag (lagrådsremiss 
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet) väntas gå 
igenom under 2020 som möjliggör finansiering av avfallsfö-
rebyggande åtgärder, exempelvis kommunikation om avfalls-
förebyggande åtgärder, med avfallstaxa.

4.3   Information och  
 kommunikation

Mängden och typen av information och kommunikation är 
viktigt i arbetet med att nå samtliga mål i avfallsplanen efter-
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som attityds- och beteendeförändringar är så centrala för att 
förändra synen på avfall. Kommunerna har också ett lagstad-
gat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas 
av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar. 
 Genom bolagsbildningen av SSAM ges större möjlighet till 
samordning, som till exempel framtagande av gemensamt 
kommunikationsmaterial och gemensamma kommuni-
kationsinsatser. SSAM:s kommunikation ska uppmuntra, 
stödja, utbilda och inspirera kunderna. 

4.4   Upphandling
Kommunerna är stora beställare som genom att ställa miljö-
krav i upphandlingar både kan påverka miljöbelastning och 
resurshushållning inom de egna verksamheterna och inspirera 
andra organisationer att ställa liknande krav. Upphandling 
kan exempelvis användas som styrmedel för att förebygga 
avfall i olika kommunala verksamheter i enlighet med avfalls-
planens mål. För att minska avfallsmängderna kan upphand-
ling av funktioner (exempelvis belysning) göras istället för att 
handla upp fysiska produkter (exempelvis lamparmaturer) 
som genererar avfall. Samverkan i större upphandlingar 
möjliggör bättre prisbild och möjlighet att utveckla upphand-
lingsinstrumentet för att styra mot lägre avfallsmängder. 

4.5   Fysisk planering
Vid planering och byggnation av samhället är avfallshantering-
en en del av den grundläggande infrastrukturen. Det är viktigt 
att planera för effektiv och hållbar avfallshantering i den fysis-
ka planeringsprocessen. Fysisk planering är därför ett viktigt 
styrmedel för att nå avfallsplanens mål om exempelvis ökad 
källsortering och återvinning genom att säkerställa att det 
finns ytor och utrymmen för insamling, transport och behand-
ling av det avfall som uppstår hos hushåll och verksamheter.
 Idag förs viss dialog mellan kommunernas planavdelning-
ar och SSAM, exempelvis där SSAM är remissinstans för 
bygglov och detaljplaner. För att säkerställa att funktionella 
avfallslösningar kommer in i planeringsskedet i tidigt skede 
behöver samarbetet struktureras och stärkas. Samarbetet 
med de kommunala förvaltningar som hanterar bygglov och 
detaljplaner skulle behöva utvecklas för att i ett tidigt skede 
kunna planera för ett effektivt omhändertagande av avfall i 
nya fastigheter och stadsdelar.
 Likaså är det önskvärt med en dialog mellan bygglovsav-
delningarna på kommunerna och privata och kommunala 
exploatörer, för att påtala att mer återbruksmaterial kan 
sorteras ut vid rivning och återanvänds vid nybyggnation. 
 I kommunernas översiktsplaner planeras vad marken i 
kommunerna ska användas till, exempelvis vilka områden 

som ska användas för framtida avfallsverksamhet. Avfallspla-
nen bör fungera sida vid sida med översiktsplanerna för att 
trygga framtida nödvändig infrastruktur för avfallshantering.  

4.6   Tillsyn
Nämnden med ansvar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd utövar tillsyn enligt bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Tillsynen omfattar 
miljöfarliga verksamheter såsom avfallshanterare, avloppsre-
ningsverk, industrier, verkstäder, lantbruk och nedlagda de-
ponier. I tillsynen ingår också restauranger, butiker, bostäder 
skolor, förskolor, bassängbad och liknande verksamheter. En 
viktig del av uppdraget är prövning av anmälningar, ansök-
ningar om tillstånd och dispenser.
 Nämnden har tillsyn över avfallshantering i ett brett per-
spektiv. Det omfattar exempelvis att handlägga ansökningar 
om dispenser från kommunala avfallsföreskrifter, att utöva 
tillsyn över hantering och sortering av avfall och farligt avfall 
på verksamheter och att hantera nedskräpningsärenden. 
Nämnden har också tillsynsansvar över sortering och av-
fallshantering vid enskilda bostäder/hushåll i de fall råd och 
information från SSAM inte räcker.
 I nämndens uppdrag ingår också att ge råd och stöd till 
företag och allmänhet för att öka kunskapen och förståelsen 
så att lagstiftningens mål kan nås.
 Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att mål som avser 
avfall som inte ingår i kommunens ansvar ska kunna uppnås.
I samband med nya bestämmelser om krav på bostadsnära in-
samling för förpackningar och returpapper kan fastighetsägare 
i särskilda fall avböja den lösning som erbjuds för bostadsnära 
insamling. Miljö-och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, 
kommer att ha ansvar för att bedriva tillsyn mot fastighetsäga-
re som inte anses ha giltiga skäl för att avböja erbjuden lösning.

4.7   Samverkan
För att möte morgondagens utmaningar inom avfallsområdet 
krävs hög kapacitet och stor flexibilitet. Samarbete och sam-
verkan, både med andra kommuner och med näringslivet, är 
en viktig pusselbit för att hantera detta. SSAM i sig är ett ex-
empel på samverkan, andra värdefulla former av samverkan 
är deltagande i Avfall Småland-nätverket och Avfall Sveriges 
arbetsgrupper. Benchmarking mot landets övriga kommuner 
är en värdefull metod som ska tillämpas. För att nå framgång 
i arbete med förebyggande av avfall krävs att avfallsbrans-
chen samverkar med företag inom exempelvis livsmedels-, 
tillverknings- och byggindustrin på ett sätt som inte skett 
tidigare i regionen. 
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5  Framtida avfallshantering 
	 och	avfallsflöden 

5.1   Prognos för framtida 
 avfallsmängder

Figurerna 3–5 är försök att illustrera hur mängden mat- och 
restavfall förväntas utvecklas inom de närmsta 15 åren i de 
fem kommunerna. Osäkerheten ökar naturligtvis ju längre 
bort i tiden man rör sig, efter 2025 får den betraktas som 
relativt osäker. Prognosen bygger på tillgänglig statistik på 
insamlade mängder idag, befolkningsprognoser samt anta-
ganden gjorda, baserade på erfarenheter från andra delar av 
landet. Samtidigt som befolkningen ökar i de flesta kom-
munerna under perioden sorteras mat- och förpacknings-
avfallet ut i samband med införande av fyrfacksinsamling 
2019/2020, vilket initialt minskar avfallsmängderna. Prog-
nosen indikerar att målet om att minska mat- och restavfallet 
med 25 % bör kunna nås till 2025. 

5.2   Utvecklingstendenser  
 kopplat till konsumtion  
 och opinion

Det finns olika tendenser i samhället kopplat till konsumtion. 
När konsumtionskraften sannolikt kommer vara fortsatt hög 
och befolkningen ökar, kommer den totala konsumtionen 
troligtvis öka och avspegla sig i ökade avfallsnivåer. 
 Samtidigt finns det en växande opinion som förespråkar 
dämpad konsumtion bland annat av klimatskäl. Inom vissa 
avfallskategorier, exempelvis för matsvinn, går det att se en 
växande medvetenhet kring problematiken kring avfallshan-
teringen. Det tillkommer fler och fler mål och styrmedel på 
EU-nivå och på nationell nivå som syftar till att ställa om till 
en cirkulär ekonomi. Det är svårt att förutse resultaten när 
dessa processer samverkar. 

Total mängd rest- + matavfall samtliga kommuner (ton) 

2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
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Figur 3. Prognos för framtida utveckling av mängder restavfall och 
 matavfall i de fem kommunerna. 

Restavfall per invånare (kg/inv)
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Figur 4. Prognos för framtida utveckling av mängder restavfall per invånare 
i de fem kommunerna. 

Mängd restavfall (ton)
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Figur 5. Prognos för framtida utveckling av totala mängder restavfall i de 
fem kommunerna. 
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5.3   Förebyggande av avfall
I dagsläget råder oklarhet i kommunorganisationerna hur 
frågor om förebyggande av avfall ska hanteras. För specifika 
avfallsströmmar, som matsvinn i skolor och äldreboenden, 
är det mer självklart att det är kommunernas kostenheter 
och motsvarande som ansvarar för frågorna. Organisationen 
kring förebyggande av avfall i kommunerna behöver klargö-
ras för att få till ett strategiskt arbete i frågan. På sikt finns 
det möjlighet att spara pengar om avfallsmängderna reduce-
ras, både i kommunala verksamheter och i samhället i stort. 
Avfallsrådgivning är en viktig beståndsdel för att uppnå 
avfallsminimering, och bör därför rikta sig mot företag, 
privatpersoner, skolor, verksamheter osv.

5.4   Insamling av avfall  
 vid bostaden

Fastighetsnära insamling
I alla fem kommunerna finns ett behov av att se över och ut-
veckla infrastrukturen för att effektivisera avfallshanteringen 
och underlätta för hushållen att lämna sitt avfall. För närva-
rande går det att skönja en trend för återkommunalisering av 
insamling av avfall, på grund av ökade kostnader, bristande 
kvalitet i uppdragen samt färre aktörer på marknaden. SSAM 
har idag en kombination av sophämtning i egen regi och av 
upphandlade entreprenörer. De olika systemen ska noggrant 
följas upp och utvärderas. 
 I och med att fastighetsnära insamling med fyrfacksys-
temet införs, väntas mängden brännbart restavfall minska 
samtidigt som mängden förpackningsavfall och matavfall 
ökar, se figur 3. Plockanalyser från Tingsryds och Lessebos 
kommuner innan fyrfacksinsamlingen påbörjades indikerar 
att runt 30 % av restavfallet består av förpackningar och upp 
till 25 % av matavfall. Mängderna matavfall och förpack-
ningsavfall från restavfallet i samtliga kommuner bör minska 
i och med att fyrfacksinsamlingen införs (med undantag för 
matavfall i Växjö kommun, där det redan finns matavfalls-
insamling). 
 I dagsläget saknas fastighetsnära insamling av förpack-
ningar i flerbostadshus i flera av SSAM:s ägarkommuner; 
det är fastighetsägarna som ansvarar för att detta införs. I 
SSAM:s arbete med avfallsrådgivning förs en dialog med 
fastighetsägare i syfte att underlätta utsortering av mat- och 
förpackningsavfall.  

Fler avfallsfraktioner
I framtiden kommer fler materialslag kunna sorteras ut för 
återvinning. Plastavfallet är ett exempel där sortering i fler 
fraktioner skulle kunna öka återvinningsgraden, då plast är 
ett så heterogent material. Samtidigt är det många förpack-
ningar som i framtiden väntas övergå från plast, glas och 
metall till kartong och bioplast, vilket ställer nya krav på 
avfallshanteringen. Utvecklingen inom digitalisering gör 
att mer och mer elektronikavfall som till exempel batterier, 
sensorer, displayer o.s.v. bör uppstå i framtiden. 

Anpassad service
Fyrfacksinsamling av avfall följer en trend där människor 
önskar utökad service vid hemmet och anpassad service efter 
kundens tillgänglighet.  Insamling av farligt avfall finns i 
systemet för fyrfacksinsamling för batterier och ljuskällor, 
detta skulle kunna utvecklas till att innefatta fler fraktioner i 
framtiden. Bostadsnära insamling av återbruk och textil skul-
le kunna utvecklas för vissa kundsegment. Behovsanpassad 
tömning där kunden själv signalerar om behov av tömning 
eller där sopkärlet signalerar om tömning är också ett 
område där det finns en potential för såväl ökad kundnytta 
som effektivisering. 
 Sannolikt ökar betalningsviljan för kundanpassade lös-
ningar, exempelvis insamling av trädgårdsavfall, där kunden 
själv slipper köra iväg avfallet och istället får det hämtat 
hemma. 
 Behovet av avfallsrådgivning kommer att öka vid ett ökat 
utbud av kundanpassade lösningar.

Förändring av producentansvaret
Under 2018 beslutade regeringen om nya förordningar för 
producentansvar för förpackningar och för returpapper. 
Förordningarna innebär att producenter får utökat ansvar 
för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Målet 
är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar 
och returpapper och därmed minska den totala miljöbelast-
ningen från dessa produkter. De nya förordningarna innebär 
följande:

• 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas bo-
stadsnära insamling av förpackningar och tidningar.

• Från 2025 är målet att samtliga bostadsfastigheter ska 
erbjudas möjligheten till bostadsnära insamling av för-
packningar och tidningar.

• Producenterna ska bekosta insamlingen av förpackning-
ar och tidningar. 
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5.5   Insamling av avfall på 
 återvinningscentraler

En stor del av materialet som lämnas på återvinningscen-
tralerna är en outnyttjad resurs. Avfall Sverige och IVL har i 
en undersökning (Rapport 2018:29) visat att 18 viktprocent 
av materialet som kommer in till en återvinningscentral har 
återanvändningspotential. Idag utnyttjas långt ifrån den 
potentialen. Avfall från byggnads- och rivningssektorn som 
kommer till återvinningscentralerna är t. ex. en stor out-
nyttjad resurs där nästan allt material går till förbränning 
eller deponi. Idag är en av de stora utmaningarna att hitta en 
avsättning för dessa produkter då nytillverkade produkter 
fortfarande är jämförelsevis billiga. 
 I takt med att mängderna brännbart avfall minskar bör det 
på sikt råda en överkapacitet på avfall som går till förbrän-
ning. Det finns dock inte skäl att tro att förbränningskostna-
derna kommer att minska, snarare kommer kostnaderna öka 
till följd av ökad utsortering av matavfall, minskad tilldelning 
och ökad kostnad för utsläppsrätter samt införandet av en 
skatt på förbränning.   
 För att minska avfallsmängderna kommer fler materialslag 
på återvinningscentralerna behöva sorteras ut för återvinning. 
Exempel på fraktioner som idag inte sorteras ut alls eller 
enbart på vissa återvinningscentraler är hårdplast, wellpapp, 
böcker, gips. I framtiden behöver ytterligare fraktioner utredas 
för möjlighet att sorteras ut och återvinna, till exempel plang-
las, byggmaterial, ytterligare plastfraktioner. Vissa avfallsslag 
kan lämpa sig bättre för maskinell sortering, exempelvis 
tyngre massor, byggavfall, restavfall. Pris på förbränningen är 
en faktor som styr utvecklingen av sådan teknik. 
 SSAM kommer att se över hur återvinningscentralerna kan 
effektiviseras och erbjuda god service, samma sorterings-
möjligheter och god tillgänglighet. Självserviceanläggningar 
kan då vara en potentiell lösning. Sorteringsresultaten på 
självserviceanläggningar har visat sig mycket goda även 
om dessa återvinningscentraler är obemannade. En större 
anläggning i varje kommun ska ha ett större utbud med 
full sortering och kundanpassade öppettider medan övriga 
återvinningscentraler kan ha ett något mindre utbud. En 
målsättning är att man som kund ska kunna besöka alla 
återvinningscentraler i kommunerna, oavsett man bor. 
 För närvarande pågår utredning om nybyggnation av återvin-
ningscentral i Äskya, Älmhult. Syftet är dels att skapa förutsätt-
ningar för en modern hantering av avfall genom återvinning och 
återbruk. Parallellt byggs en omlastningsyta för förpacknings-
avfall som uppstår vid införandet av fyrfackssystemet. Anlägg-
ningen ska ge förutsättningar för en effektiv hantering samtidigt 
som den ska ta höjd för framtida utveckling. Ett investeringsbe-
slut för byggnationen väntas fattas under 2020–2021.

Utmaningar med återbruk
En stor utmaning med att skala upp återbruksinsamling är 
att det är förhållandevis enkelt att samla in material men 
svårare att få avsättning för det. Aktörer som säljer återan-
vänt material har svårt att sätta priser på varorna som täcker 
kostnader för lokaler och personal. Det är ännu svårare att 
prissätta varor som reparerats eller re-designats. Grund-
problematiken är att nya produkter prissätts så lågt att det 
är svårt att hitta en marknad för försäljning av återanvänt 
material. Det krävs nya typer av finansieringsmodeller och 
ett nytt synsätt på hur återanvändning värderas för att i stör-
re utsträckning få avsättning för mer av det återbruksbara 
materialet som kommer in på återvinningscentralerna. 

Avfallsanläggningar och mottagning av bygg- och 
rivningsavfall
Avfallsanläggningarna Häringetorp och Äskya bedöms ha 
tillräcklig kapacitet för kommunernas hushållsavfall som 
deponeras och mellanlagras under planperioden. 
 För förbehandlingsanläggningen på Häringetorp ansöks 
under 2020 om utökat tillstånd för att kunna ta emot 20 000 
ton matavfal/år, jämfört med dagens 9 999 ton/år.
 Behovet av behandling av förorenade jordar bör öka i takt 
med att städer och samhällen förtätas. Hantering av jord- 
och schaktmassor kan utvecklas så att mer material kommer 
till användning för kvalificerade ändamål snarare än att 
läggas på deponi eller i svagt motiverade utfyllnadsprojekt. 
Mottagning av trädgårdsavfall sker såväl fastighetsnära som 
på återvinningscentraler och samlas in i olika fraktioner. 
Grenar och större fraktioner flisas och blir energiflis, löv 
och gräs komposteras och jord, sten och grus används som 
konstruktionsmaterial eller inblandning i komposten. Be-
handling av insamlat trädgårdsavfall utgörs idag till stor del 
av mellanlagring i väntan på användning för översta lagret 
vid sluttäckning av deponier. Kompostmaterialet används 
internt i mindre omfattning men avyttras även till privat-
personer samt externa entreprenörer. Under 2020 kommer 
regelrätt tillverkning av kompostjord påbörjas. En utmaning 
är att hitta ett rationellt sätt att lösa avsättningen på kom-
postjorden, en stor potential som idag inte utnyttjas är att 
använda den inom kommunal parkskötsel. 
 SSAM har rutiner för mottagning av trädgårdsavfall för 
att förhindra spridning av invasiva arter. Jordmassor med 
misstänkta invasiva arter tas inte emot, kommer det ändå in 
växtdelar från aktuella arter går de till förbränning.
 De schaktmassor som kommer in till återvinningsan-
läggningar idag används i stor utsträckning som konstruk-
tionsmaterial för att sluttäcka deponier. Efterhand som 
deponier sluttäcks kommer behovet av sluttäckningsmaterial 
minska i regionen. Det finns därför flera miljövinster med 
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att öka mängden återvinning, behandla schaktmassor samt 
implementera platsspecifika bedömningar och alternativa 
saneringsmetoder för att hålla nere mängden förorenad jord 
som behöver deponeras. SSAM kommer i framtiden fortsät-
ta erbjuda mottagning av förorenade massor på Äskya och 
Häringetorp. 
 För att utveckla återanvändning av bygg-, rivnings- och 
anläggningsmaterial krävs bland annat utrymme, lokaler och 
en försäljningsorganisation. Då rivning av byggnader inte 
sammanfaller med ny- eller ombyggnation behövs en mellan-
lagringsfunktion, för att möjliggöra att materialet från en riv-
ning kan återanvänds i ett annat projekt. Hur ägarskapet och 
organisationen kring hanteringen av en sådan funktion ska 
se ut får utredas, det kan dock konstateras att det i dagsläget 
finns en lägre betalningsvilja för funktionen än kostnaderna 
för etablering och drift. Sannolikt krävs att aktörer från bygg- 
och avfallsbranschen samverkar och att beställare efterfrågar 
återanvänt material. Det går att också konstatera att oavsett 
konjunktur så kommer behovet av en hållbar hantering av 
detta materialslag att finnas kvar. 

5.6   Deponering av avfall
Samtidigt som deponering utgör det lägsta steget i avfallshie-
rarkin utgör deponierna strategiska och viktiga resurser som 
krävs för att kunna utveckla samhället, då mycket material 
uppstår vid exploatering som idag inte går till återvinning. På 
sikt är målsättningen att minimera mängden material som 
deponeras. I dagsläget är två deponier i drift i SSAM:s regi, 
på Äskya avfallsanläggning och på Häringetorps avfallsan-
läggning. SSAM ansvarar för drift av de nu aktiva deponier-
na och kommunen ansvarar för framtida sluttäckning. För 
sluttäckningen fonderar kommunen medel som SSAM tar in 
via det avfall som deponeras på respektive anläggning. 
 SSAM kommer tillsammans med kommunerna under 
kommande år se över möjligheterna att trygga avsättning för 
sluttäckning, det vill säga hitta rationella sätt att ta in rätt 
typ och mängd material. Tillstånden för deponierna gäller 
tills vidare, i dagsläget finns ett behov av deponier inom en 
överskådlig framtid. 
 Kommunerna ansvarar för de avslutade deponierna i 
respektive kommun. Det är angeläget att få en bättre kun-
skap om de avslutade deponierna beträffande lokalisering, 
risk för spridning av föroreningar, behov av åtgärd osv. I 
varierande grad har kommunerna undersökt och gjort en 
riskbedömning av deponierna; en inventering och risk-
klassning av nedlagda deponier behöver utföras baserat på 
tillgängligt underlag. Utifrån riskklassningen behöver en 
prioriteringsordning göras utifrån risk men även baserat 

på behov av exploatering. Det behövs en långsiktig plan för 
prioritering av åtgärder och resurser. Vissa deponier ligger i 
bebyggt område, hanteringen av dessa får avgöras i respek-
tive exploateringsprocess. 

5.7   Avsättning av matavfall
Framtida avsättning för matavfall är delvis en öppen fråga. 
Under överskådlig tid kommer det finnas en efterfrågan på 
biogas som fordonsbränsle tillverkat av matavfall. Förutsätt-
ningarna för tillverkning av biogas styrs av vilka ekonomiska 
villkor som gäller, exempelvis vilka politiskt beslutade subven-
tioner som finns för produktion.  Idag finns avtal och därmed 
trygg avsättning för biogas framställt på Sundets avloppsre-
ningsverk fram t.o.m. halvårsskiftet 2023.  Därefter är avsätt-
ningen mer osäker då upphandling av gas till bussar i nästa 
trafikperiod sker först om något eller några år. Idag är Sundets 
produktion missgynnad av rådande produktionsstödsregler 
vilket ger utländska aktörer konkurrensfördelar. I betänkande 
av biogasmarknadsutredningen ”Mer biogas! För ett hållbart 
Sverige” som presenterads i december 2019, föreslås nya spel-
regler för biogasmarknaden. Utredningen föreslår bland annat 
att även avloppsgas (biogas framställd vid avloppsreningsverk) 
ska få produktionsstöd för att undvika missgynnande i för-
hållande till annan avfallsgas. Detta skulle kunna innebära att 
Sundets konkurrenskraft stärks och därmed möjligheten för 
Sundet att leverera biogas till busstrafik även i nästa trafikpe-
riod. Detta är utredningens förslag och den politiska processen 
har ännu inte producerat något förslag om beslut som säger 
om eller när stödet kan bli verklighet.
 Privatmarknadens efterfrågan på biogas är svagt stigande 
i regionen. Denna styrs mycket av hur fordonsindustrin tar 
fram gasdrivna fordonsalternativ och konkurrensen med 
andra klimateffektiva bränslen. Om avsättning av biogas som 
fordonsbränsle av olika anledningar minskar, finns möjlighet 
att biogasen istället används för tillverkning av elektricitet. 

5.8   Hantering av slam från 
 enskilda avlopp

För hushåll, med liten belastning på den egna avlopp-
sanläggningen, finns möjlighet att få slamtömning med 
glesare intervall än varje år.  Det bygger på att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, ger dispens från 
det generella hämtningsintervallet på en gång per år. En be-
dömning görs från fall till fall. Om slamtömning inte utförs i 
tid kan den efterföljande reningen förstöras med utsläpp som 
följd. Utbyggnaden av kommunala verksamhets områden 
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sker i en takt som inte bedöms medföra att behovet av 
slamtömning kommer att minska i någon större omfattning. 
 Insamling av slam från enskilda avlopp på landsbygden 
fungerar idag på samma sätt som det har gjort under lång 
tid tillbaka. I framtiden finns det potential att se över om 
nuvarande arbetssätt kan utvecklas. Frågor som behov av 
avvattning av slammet, hämtningsintervall, försök med ned-
brytning av bakterier m.m. skulle kunna ses över.  

5.9   Hantering av slam från 
 avloppsreningsverk

Idag hanterar kommunerna slam från avloppsreningsverk 
på olika sätt. I några av kommunerna (Tingsryd, Lessebo 
och Älmhult) används slammet för sluttäckning av deponier. 
Detta kommer att pågå under ett fåtal år till, men det finns 
idag ingen klar plan för hur slammet ska omhändertas efter 
avslutad sluttäckning. Kommunerna tittar för närvarande 
på frågan. Markaryds kommuns avloppsslam omhändertas 
av entreprenör som efter hygienisering, rötning och lagring 
bildar biomull som sedan återanvänds inom jordbruket.
 I Växjö kommun samrötas avloppsslam och annat orga-
niskt avfall (till exempel matavfall från hushåll) vid Sundets 
biogasanläggning, då tas energi tillvara genom produktion av 
biogas. Genom att den avvattnade rötresten återförs till jord-
bruksmark möjliggörs cirkulära system för näringsämnen 
såsom fosfor, kväve och mullbildande ämnen. VA-avdelning-
en på Växjö kommun är Revaq-certifierade sedan 2010 och 
arbetar aktivt med uppströmsarbete och spårbarhet. Detta 
innebär insatser för ett renare samhälle genom att ställa krav 
på verksamheter och innehållet i det avloppsvatten som de 
släpper till kommunen, främst med avseende på metaller och 
oönskade kemiska ämnen. Rötresten håller god kvalitet, men 
en utmaning är innehåll av kadmium i slammet, vilket gör att 
vissa partier idag inte tillåts spridas på åkermark. I dagsläget 
blir sådant slam anläggningsjord.  
 Regeringen tillsatte 2018 en utredning för hantering av 
slam som utrett förbud mot spridning av slam, eventuella 
undantag och återvinningskrav för fosfor. Skulle det bli ett 
förbud mot spridning av allt slam är förbränning något som 
måste övervägas för hela rötresten.
 Ett framtida omhändertagande av avloppsslam i alla kom-
muner bör syfta till långsiktigt resursutnyttjande av energi 
och näringsämnen och hållbara lösningar genom cirkulär 
återvinning. Revaq-certifiering säkerställer aktivt uppströms-
arbete och spårbarhet, men innebär också utmaningar i 
uppfyllande av kvalitet. Osäkerheter på nationell nivå kring 
regelverk av slamspridning är en framtida en utmaning. 

5.10  Avfall från fettavskil- 
  jare och fett i hushållen

Insamling av fett, exempelvis frityrolja och stekfett, sker 
framförallt från verksamheter. Då fettavskiljarslam betraktas 
som verksamhetsavfall sker insamlingen på en konkurrens-
utsatt marknad. SSAM hämtar idag fett i egen regi och på 
uppdrag av entreprenörer i kommunerna, men ser ingen 
utveckling av verksamheten i dagsläget. I framtiden utesluts 
inte att den delen av verksamheten utvecklas.
 Fettavfall som uppstår i hushållen, exempelvis stekolja, 
kan lämnas på de större återvinningscentralerna. För att 
minska problematiken med fett som sätter igen i ledningar 
samt för att tillvarata energin i fettavfallet bör ansträngning-
ar göras för att samla in mer fett från hushållen. 

5.11  Verksamhetsavfall
Till verksamhetsavfall räknas exempelvis det avfall som 
uppstår vid kommunernas verksamheter och som inte är 
hushållsavfall samt avfall som uppstår vid industrier, han-
deln och övriga verksamheter. I bilaga 3 finns en förteck-
ning på de anläggningar som bedöms vara nödvändiga för 
att förebygga och hantera både det avfall som kommunerna 
ansvarar för och det avfall som kommunerna inte ansvarar 
för. De förändringar som kommer i samband med föränd-
rad konjunktur, lagstiftning eller liknande, bedöms inte 
påverka möjligheterna att ta emot verksamhetsavfall under 
planperioden.
 För att minska mängden verksamhetsavfall, till exempel 
genom att i stor skala återanvända bygg- och rivningsmate-
rial, behöver befintliga anläggningar anpassas för mottag-
ning, mellanlagring och avyttring. 
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6  Avfallshanteringens  
 miljöpåverkan

Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av 
genomförandet av föreslagen avfallsplan vara positiva till 
följd av ökad återvinning och återbruk samt förebyggande 
av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet 
av planen bedöms vara små. Främst är de kopplade till risk 

för ökad mängd transporter av olika typer av avfall även om 
vinsten av återvinningen är större än dessa negativa konse-
kvenser. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar 
utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  
Se vidare beskrivning av miljöpåverkan i bilaga 6.

Kommun Beslut i kommun-
styrelse om 
 framtagande av 
avfallsplan

Beslut i kommunstyrelse om  
att skicka avfallsplanen och 
 miljökonsekvensbeskrivningen 
på samråd och utställning

Beslut i 
 kommunstyrelse 
om  yttrande 

Lessebo kommun 9 april 2019 14 januari 2020 11 februari 2020

Markaryds  kommun 12 mars 2019 14 januari 2020 17 mars 2020

Tingsryds kommun 23 april 2019 27 januari 2020 23 mars 2020

Växjö kommun 9 april 2019 14 januari 2020 7 april 2020

Älmhults kommun 7 maj 2019 4 februari 2020 7 april 2020

7  Beskrivning av samråd
Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län 
har genomförts under december månad 2019.  
 Beslut om att skicka förslag på yttrande samt beslut om 
yttrande gjordes enligt följande. 
 Annonsering om samråd och utställning skedde i dagspress, 
på respektive kommuns hemsida samt på SSAM:s hemsida. 
Materialet fanns tillgängligt på SSAM:s hemsida 20 januari 
– 13 mars, samt i respektive kommuns kommunhusentré och 
biblioteken. Materialet skickades också direkt till de större 
remissinstanserna Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region 
Kronoberg, Förpacknings- och tidningsinsamlingen m. fl. 
 Under perioden besökte företrädare för SSAM de politis-
ka forumen, utvalda av respektive kommun, för att föredra 
samrådsunderlaget och svara på frågor. 

De inkomna synpunkterna finns sammanställda i bilaga 7. I 
bilagan finns också en sammanfattning av yttrandena med 
kommentarer om hur de har beaktats. Sammanfattningsvis 
kan nämnas att inga remissinstanser motsatte sig de övergri-
pande målen, men flera instanser lämnade synpunkter kopp-
lade till aktiviteternas (åtgärdernas) utformning, detaljer 
gällande deponierna m.m. Inga omfattande förändringar har 
därför genomförts av planen, jämfört med samrådsförslaget. 
 De förändringar som har gjorts under samrådsprocessen 
har förankrats med arbetsgruppen, berörda tjänstemän och 
politiker. Förankring har även skett med styrgruppen samt att 
SSAM:s styrelse har beslutat om reviderat förslag. Baserat på 
det reviderade underlaget uppdaterades miljökonsekvensbe-
dömningen, dock utan några väsentliga förändringar i analysen.
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8  Bilagor 
1 Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
2 Nulägesbeskrivning för avfallshantering i Lessebo, Markaryds, Tingsryds,  

Växjö och Älmhults kommuner
3 Anläggningar för att förebygga och hantera avfall
4 Nedlagda deponier
5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner och andra avfallsmål
6 Miljökonsekvensbedömning
7 Sammanställning och sammanfattning av yttranden
8 Projektdirektiv
9 Avgränsningssamråd
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Bilaga 1

Mål i avfallsplan för Lessebo, 
Markaryds, Tingsryds, Växjö 
och Älmhults kommuner 
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Inledning 

Syftet med denna avfallsplan, är att få ett tydligt gemen-
samt styrdokument för kommunerna och för Södra Små-
lands Avfall och Miljö (SSAM), som långsiktigt styr avfalls-
hanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle samt ökar 
resurshushållningen och återvinningen i kommunerna.

Basår för samtliga mål är 2018 om inget annat anges. 

För respektive mål finns en sammanställning med aktiviteter 
med angiven tidplan, huvudansvarig organisation samt mått 
på resurser angivna i klasserna 1,2 och 3:

Klass 1 Aktiviteten kan ske inom befintlig budget.

Klass 2 Kostnader måste anslås för att kunna 
 genomföra aktiviteten.

Klass 3 Större investering och ökade driftkostnader 
krävs för att genomföra aktiviteten. 

 
Alla klasser 1–3 innebär kostnader, men kan på sikt innebära 
besparingar eller omfördelning av kostnader. Inköpskost-
nader byts exempelvis mot kostnad för tid att administrera 
systemet.

Genomförande  
och  uppföljning

Ansvar för att aktiviteterna genomförs under planperioden 
vilar på respektive kommun eller SSAM, beroende på vem 
som ansvarar för åtgärdsområdet. För varje aktivitet finns 
ansvarig organisation angiven. 

Ansvaret för uppföljningen av målen och aktiviteterna vilar 
på SSAM. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål 
och aktiviteter sker årligen och redovisas till respektive kom-
muns kommunstyrelse samt SSAM:s styrelse senast under 
mars månad, efterföljande år. 

Två gånger per år kallar SSAM till uppföljningsforum gäl-
lande avfallsplanen för att säkerställa att handlingsplanen 
efterlevs och att målen nås samt analys av måluppföljning. 
Uppföljningsforumet består av representanter från SSAM 
samt varje ägarkommun. Vid mötena rapporterar varje 
kommunrepresentant status på handlingsplanen i respektive 
kommun.

SSAM ska meddela respektive kommun i god tid om ut-
vecklingen i något mål inte går i önskvärd riktning och om 
åtgärder behöver vidtas. 

Översyn av hela avfallsplanen påbörjas senast år 2024. 
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Sammanfattning
Följande fem mål beskrivs nedan med delmål, indikatorer och aktiviteter enligt nedan: 

Mål 1:  
Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom  
kommunorganisationerna och i samhället i övrigt. 

Delmål:
1.1: Återanvändning ska öka i kommunorganisationerna.
1.2: Matsvinnet i kommunorganisationen ska minska med 50 % till 2025. 

Mål 2:  
Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 %  
per person till 2025. 

Mål 3:  
Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in  
separat för biologisk behandling senast 2025. 

Mål 4:  
Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska

Delmål:
4.1 Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka.  
4.2 Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella riktlinjer.  
 För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de  renhållningsrelaterade transporterna ske med 
 förnyelsebara bränslen senast 2025. 
4.4 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020 till 2025 i de  
 renhållningsrelaterade transporterna.

Mål 5:  
Nedskräpningen i kommunerna ska minska.

Delmål:
5.1 Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte skräpa ner.
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Mål 1: Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka 
inom kommunorganisationerna och i samhället i övrigt 

Delmål:
1.1   Återanvändning ska öka i kommunorganisationerna. 
1.2 *  Matsvinnet i kommunorganisationen ska minska med 50 % till 2025. 

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlings planen genomförs
• Antalet pågående processer * per kommun som leder till förebyggande av avfall (antal)
• Total mängd matavfall per portion i kommun organisationen (g/portion)
• Antal upphandlingar med avfallsminimerande krav eller kriterier (antal)
• Insamlat hushållsavfall/invånare (kg/invånare)

Handlingsplan mål 1

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

1a * Påbörja arbetet med att aktivt förebygga avfall inom minst 
ett verksamhetsområde.

2022 (senast påbörjat) Kommunstyrelsen 1

1b Utreda ansvar och organisation i kommunorganisationen 
kring strategiskt arbete med minimering och förebyggande 
av avfall. 

2021 Kommunstyrelsen 1

1c Ställa krav och/eller införa kriterier vid minst två upp-
handlingar per år i ”Inköpssamverkan i Kronobergs län” 
på avfallsminimering; en av dessa ska under planperioden 
vara upphandling inom it-området.

2025 Kommunstyrelsen 1

1d Genomföra strategiska kommunikationsinsatser med syfte 
att förebygga avfall och öka återanvändning.

Årligen under planperioden Kommunstyrelsen 
och SSAM 

1

1e Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material för att 
höja kunskap och inspirera till beteendeförändring för ökat 
avfallsförebyggande i skolor, ideella organisationer och 
liknande. 

2021 SSAM 2

1f Införa system för cirkulering av kommunägda möbler och 
inventarier i kommunerna.

2022 Kommunstyrelsen 1

1g Implementera Livsmedelsverkets nationellt antagna  
metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.

2021 Kommunstyrelsen 1

1h * Efterfråga, utvärdera och använda återbrukat bygg-
material i minst ett projekt vid ny- eller ombyggnation av 
kommunägda bostäder och lokaler. 

2021 (senast påbörjat) Kommunägda 
bostads- och 
fastighetsbolag 
alternativt ansvarig 
nämnd för kommu-
nala fastigheter 

1

1i a. Inventera återbrukbart material vid rivning av 
kommunägda fastigheter (eller delar av fastig-
heter). Inventeringen ska ingå som en del i såväl 
rivningsinventeringen som i rivningsplanen.

b. Genomföra inventering av framtida byggnations- 
och rivningsprojekt i kommunägda fastigheter 
för att identifiera återbruksmöjligheter och 
 lämpliga matchningar.

2023 Kommunernas 
bostads- och 
fastighetsbolag 
alternativt ansvarig 
nämnd för kommu-
nala fastigheter 

1
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Kommentarer mål 1:
• Indikatorer: Med processer avses åtgärder, exempelvis för att ersätta engångsprodukter, för att systematiskt  

minska avfallsmängderna inom ett eller flera verksamhetsområden, exempelvis efter Göteborgs stads modell. 
• Delmål 1.2: Senast 2020 fastställs ett utgångsvärde för matsvinn. För att  minska matsvinnet tillämpas  

Livsmedelsverkets nationellt antagna metodik. Fokus på matsvinn är på boenden och skolor i detta skedet.
• 1a: Verksamhetsområde kan vara skola, kontor, it-sektorn, äldreboenden.
• 1h: Byggmaterial som anses lämpliga att återbruka måste klara dagens lagkrav på exempelvis hållfasthet,  

kemikalieinnehåll, energivärde osv. 
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Mål 2: Mängden mat- och restavfall samt brännbart 
grovavfall ska minska med 25 % per person till 2025 *

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs
• Uppföljning av den totalt insamlade mängden mat- och restavfall per invånare och år (kg/person och år) *
• Uppföljning av den totalt insamlade mängden brännbart grovavfall per invånare och år (kg/person och år) * 

Handlingsplan mål 2

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

2a Erbjuda 100 % av villor och fritidshus fyrfackinsamling  
till 2025.

2025 SSAM 3

2b Införa källsortering vid 100 % i de kommunala bostads-
bolagens fastigheter.

2023 Kommunägda  
bostads- och  
fastighetsbolag 

3

2c Främja utökad källsortering och insamling av farligt avfall 
hos privata fastighetsägare och verksamhetsutövare genom 
information och rådgivning. 

2022 SSAM 1

2d* Införa källsortering av matavfall, förpackningar och 
returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter. 
Källsortering ska vara tillgänglig för personal, brukare och 
besökare.

2022 Kommunstyrelsen 
rapporterar, samtli-
ga verksamheter 
utför.

3

2e* Införa källsortering i gatu- och parkmiljö i centrum-
kärnorna i tätorter med över 3000 invånare.

2022 Nämnd med ansvar 
för skötsel av  
offentlig miljö

2

2f Införa textilinsamling på alla ÅVC-anläggningar. 2020 SSAM 1

2g Införa insamling av återbruksmaterial på alla ÅVC- 
anläggningar.

2020 SSAM 1

2h Genomföra pilotprojekt gällande fastighetsnära insamling 
av textil i allmännyttiga bostadsområden.

2021 Kommunägda  
bostadsbolag

1

2i Kompostera och tillverka jord av den del av trädgårds-
avfallet som är lämpligt för ändamålet.

2021 SSAM 3

2j Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som  
styr mot ökad återvinning och ökad återbruksinsamling. 

Årligen under planperioden SSAM 1

2k Medverka till att etablera en verksamhet där material  
från bygg- och rivningssektorn återbrukas.

2022 SSAM 3

2l* Informera i samband med handläggning av rivningslov  
om att inventering av återanvändbart material bör göras.

2021 (senast påbörjat) Nämnd med ansvar 
för bygg- och riv-
ningslov och SSAM

1

2m Utöva tillsyn över planerad och faktisk hantering av avfall 
inklusive schaktmassor som del i den ordinarie till-
synsverksamheten.

2023 Nämnd med ansvar 
för tillsyn enligt 
miljöbalken

2

2n Ställa krav i kommunorganisationernas samtliga  bygg-  
och rivningsupphandlingar på att rivningsavfallet ska 
 käll sorteras minst enligt Byggföretagens riktlinjer för basni-
vå, plus ytterligare en avfallsfraktion. Efterfråga  återvinning 
och återanvändning av jord- och schaktmassor. 

Hela planperioden Kommunstyrelsen 
och kommuner-
nas bostads- och 
fastighetsbolag 
alternativt ansvarig 
nämnd för kommu-
nala  fastigheter

1

2o* Samverka med aktörer inom serverings- och butiksledet  
för att genomföra åtgärder med syfte att minska mat-
svinnet.

2021 (senast påbörjat) SSAM 1

2p Renheten på insamlat matavfall följs och redovisas i 
 procent en gång årligen. 

Hela planperioden SSAM 1
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Kommentar mål 2:
• Målformulering mål 2: Målet avser 25 % minskning av mat- och restavfall samt 25 % minskning av brännbart grovavfall. 

Jämförelseår för mål 2 är 2015 för mat- och restavfall samt 2018 för grovavfall.
• Indikatorer: Med mängderna brännbart grovavfall räknas endast fraktionen ”Rest efter sortering” (tidigare brännbart 

grovavfall).
• 2d: Till samhällsfastigheter räknas: äldreboenden och övriga boenden, skolor, förskolor, kommunhus i kommunal ägo. 

Källsortering ska finnas såväl i inre som yttre miljö där behov föreligger. Uppföljning bör göras både hos fastighetsägare 
och hos verksamheterna. 

• 2e: Med källsortering i gatu- och parkmiljö avses källsortering av minst förpackningar av färgat och ofärgat glas, plast-
förpackningar, pappersförpackningar, övrigt. Önskvärt också: möjlighet för insamling av cigarettfimpar och pant.

• 2l: SSAM tar fram kommunikationsmaterialet kopplat till aktiviteten.
• 2o: Samverkan med aktörer inom serverings- och butiksledet kan exempelvis innebära etablering av kontakter, skapa ett 

forum, genomföra evenemang för att gemensamt arbeta för att minska matsvinnet. 
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Mål 3: Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i  
kommunerna ska samlas in separat för biologisk 
 behandling senast 2025 *.
 
Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs
• Källsorteringsgrad för matavfall (%) *
• Total insamlad mängd matavfall (ton)

Handlingsplan mål 3

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

3a Genomföra årliga strategiska kommunikationsinsatser 
som styr mot ökad insamling av matavfall.  

Årligen under planperioden SSAM 1

3b Arbeta strategiskt för att öka mängden insamlat matavfall 
hos verksamheter och offentlig förvaltning.

Årligen under planperioden SSAM 1

3c Arbeta strategiskt för att öka mängden insamlat matavfall 
i flerbostadshus. 

Årligen under planperioden SSAM 1

3d Genomföra plockanalyser i samtliga kommuner i lämplig 
omfattning.

2021-2025 SSAM 2

3e* Informera restauranger om möjligheten och miljövinsten 
med att sortera ut matavfall och fettavfall.

2022 SSAM 1

 
Kommentarer mål 3
• Målformulering: Till målet räknas avfall som kommer från såväl villor, flerbostadshus som från verksamheter. 
• Indikator: Beräkning av källsorteringsgraden för matavfall görs utifrån plockanalysresultat på mängden matavfall i 

restavfallet och mängden invägt utsorterat matavfall (kg/år). Beräkningen görs genom att dividera invägd mängd utsor-
terat matavfall med total mängd matavfall som uppkommer (både i restavfallet och matavfallet). Den teoretiska mängden 
matavfall i restavfallet beräknas utifrån plockanalysresultat på restavfallet för kommunerna. Utförandet av plockanalyser 
ska ske enligt Avfall Sveriges manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall, Rapport 2017:31.

• 3e: SSAM tar fram kommunikationsmaterialet kopplat till aktiviteten.
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Mål 4: Miljöpåverkan från historisk och nuvarande 
 avfallshantering ska minska

Delmål:
4.1 * Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka. 
4.2 * Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella riktlinjer.  

För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3  Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de renhållningsrelaterade transporterna ske med förnyelsebara  

bränslen senast 2025. 
4.4  Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020 till 2025 i de  

renhållningsrelaterade transporterna.

Indikator:
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs 
• Mängden farligt avfall i restavfallet följs upp med plockanalys av restavfall (g/hushåll och vecka). 
• Bränsleförbrukningen från sophämtning, transporter på återvinningscentraler, borttransport av avfall (m3 diesel/ton 

insamlat avfall, m3 HVO/ton insamlat avfall, m3 biogas/ton insamlat avfall)

Handlingsplan mål 4

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

4a* Inventera och riskklassa nedlagda deponier med det 
underlag som finns tillgängligt. Med hjälp av tillgängligt 
underlag ska en prioriteringsordning göras utifrån risk 
men även utifrån behov av exploatering.

2025 Renhållningsan-
svarig nämnd 

2

4b Inventera fordon i SSAM:s organisation och se över krav på 
bränsle i avtal med entreprenörer.

2021 SSAM 1

4c Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som styr 
mot att det farliga avfallet samlas in på ett korrekt sätt. 

2022 SSAM 1

 
Kommentar mål 4
• Delmål 4.1: Avser farligt avfall inklusive elavfall och batterier. Medelvärde av mängden farligt avfall i sorterat restavfall är 

20 gram per hushåll och vecka för både småhus och flerbostadshus, enligt sammanställning av plockanalyser från olika 
kommuner i Sverige, Avfall Sverige Rapport 2016:28.

• Delmål 4.2: Med renhållningsrelaterade transporter avses alla SSAM:s egna transporter, sophämtningen, slamtömningen 
samt transporter av brännbart avfall till förbränning.

• Aktivitet 4a: Naturvårdsverkets Metodik för inventering av förorenade områden, rapport 4918, och Statens geotekniska 
instituts publikation 14, information och råd om inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier ska 
tillämpas vid inventeringen. 
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Mål 5: Nedskräpningen i kommunerna ska minska

Delmål:
5.1  Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte skräpa ner.

Indikator: 
• Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs
• Skräpmätning enligt Håll Sverige Rents metod (kg/m2) 
• Resultat om attityder kopplade till nedskräpning i SCB:s medborgarundersökning. 

Handlingsplan mål 5

Aktivitet för att nå målet Tidplan, senast slutfört 
om inte annat anges

Ansvarig Resurser

5a Genomföra utredning av hur organisationen ska utformas 
för att arbeta med förebyggande och åtgärdande av ned-
skräpning i kommunerna.

2021 Kommunstyrelsen 1

5b Genomföra skräpmätning på utvalda platser i kommuner-
na för att följa utvecklingen och effekten av insatser för att 
minska nedskräpningen. 

2022, 2024 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor

2

5c Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material, riktat 
till skolor, ideella föreningar och liknande, för att höja 
kunskap och inspirera till beteendeförändring för minskad 
nedskräpning.

2022 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor 

2

5d Genomföra en större kampanj riktad till allmänheten för 
att uppmärksamma problemet med nedskräpning.

2022 Nämnd med ansvar 
för renhållnings-
frågor

2

5e Infoga Håll Sverige Rents tilläggsfrågor om nedskräpning i 
SCB:s medborgarundersökning.

2021 (senast påbörjad) Kommunstyrelsen 1

5f Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som styr 
mot minskad nedskräpning.

Årligen under planperioden Kommunstyrelsen 1
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Bilaga 2 

Nulägesbeskrivning för 
 avfallshantering i Lessebo, 
Markaryds, Tingsryds, Växjö 
och Älmhults kommuner
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1 Syfte
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget, som bland annat redovisar avfallsmängder, 
var avfallet uppkommer och hur det samlas. Det ska vidare finnas översiktliga uppgifter om de avfalls-
mängder som kommunen inte ansvar för. 
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2  Fakta om kommunerna
Samtliga ägarkommuner ligger i Kronobergs län och har till-
sammans en befolkningsmängd på sammanlagt ca 140 000 
människor. Rutiner och kapacitet för avfallshantering har 
varierat mellan kommunerna historiskt. En målsättning med 
att samarbeta i ett gemensamt ägt avfallsbolag är att en stor 
del av de avfallsrelaterade åtagandena som vilar på kommu-
nen kommer att effektiviseras och likriktas. 

Lessebo Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult 

Antal  
invånare 

8733 10320 12393 94129 17651

Minskning 
sedan före
gående år 

-47 60 14 1562 83

Fler
bostadshus 

893 1419 1393 19909 2349

Småhus 2803 3331 4586 19400 5307

Fritidshus 514 1055 1955 1 862 1475  

Tabell 1. Uppgifter per kommun för befolkningsmängd 2019, fördelning 
av boendetyp för 2019 Antalet fritidshus är en del av antalet småhus i 
kommunen som saknar fast boende. Källa: SCB

Figur 1. Utbredning av kommunerna, respektive kommuns centralort 
 markerad. 

Lessebo kommun

Kommunen består av fyra tätorter, vilka är Lessebo, Hov-
mantorp, Kosta och Skruv. I samtliga orter finns full sam-
hällsservice i form av förskolor, skolor och äldreboenden. 
Den största delen, 89 % av invånarna, bor i en tätort. 

Kommunens största företag är Lessebo Paper AB (gamla 
bruket) som tillverkar finpapper samt Orrefors Kosta Boda 
som bedriver tillverkning och försäljning av glas, hotellverk-
samhet, outlet-butik, turistsatsningar m.m. 
 Kommunen har satt ett mål om att öka invånarantalet 
till 10 000 personer år 2025. Lessebo kommun har haft en 
stadig befolkningsökning sedan 2005, med undantag för 
2019. I och med detta mål håller nya bostadsområden på att 
tas fram, under 2019 och 2020 kommer ca 150 nya bostäder 
att byggas. Dessa är uppdelade i både villor och flerbostads-
hus. Även nya industriområden håller på att tas fram, för att 
kunna möjliggöra etablering av fler företag. Förskolor och 
skolor har expanderat de senaste två åren, samt planer på 
nybyggnationer finns redan framtaget. 

Markaryds kommun

Markaryds kommun består av tre tätorter, vilka är Markaryd, 
Strömsnäsbruk och Traryd. Kommunen har haft en negativ 
befolkningsutveckling sedan mitten på 70-talet fram till 2005 
och därefter en ökande trend. 
 Kommunens största företag är Nibe AB. Ytterligare privata 
stora företag är Konecranes, MMA och Lindvalls Chark. Som 
komplement till dessa mer kända företag finns en rik flora av 
lego- och underleverantörsindustrier med stor tillväxtpotential.
 I kommunen pågår en stor byggnation av både villor och 
hyresrätter, sammanlagt har ca 150 hyresrätter och ett 10-
tal villor byggts. De närmaste åren räknar kommunen med 
ytterligare lika många. Vidare har stora kommunala inves-
teringar gjorts som bland annat resulterat i byggnationer av 
skolor och idrottshallar. Ny industrimark exploateras också 
för närvarande. 

Tingsryds kommun

Befolkningen är spridd över hela kommunen med en 
befolkningstäthet på 12 inv./km2. Den långtgående befolk-
ningstrenden är i nedåtgående, medan prognoserna pekar 
på en stabilisering på knappt 12 000 invånare. I centralorten 
Tingsryd bor ca 3 000 personer och 4 500 totalt i kommu-
nens övriga sex tätorter. På småorter (under 200 invånare) 
och ren landsbygd bor resterande 4 900 personer, det vill 
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säga ca 40 % bor på småorter och landsbygd. Besöksnäringen 
i kommunen är mycket stark för att vara en inlandskommun, 
där 15 campingar och övrig stuguthyrning bidrar till att anta-
let gästnätter är högst i Kronobergs län under sommarmåna-
derna juni till augusti (143 000 år 2019 enligt SCB).
 Tingsryds kommun är den största arbetsgivaren med cirka 
1 200 anställda. Näringslivet i kommunen består av små- och 
medelstora företag. Bland de större företagen finns Nelson 
Garden, Holtab, Orthex, Trensums, Linder Aluminiumbåtar 
och Ryds Båtindustri. Företagen i kommunen representerar 
en mängd olika branscher och inriktningar som t. ex. hög-
teknologiska företag, företag med stor exportandel och även 
många företag i branscherna upplevelse- och turism, jord- 
och skogsbruk samt vård- och omsorg. 

Växjö kommun

Kommunens största samhälle är Växjö stad. Andra viktiga 
tätorter är Lammhult, Åby, Braås, Rottne, Åryd, Furuby, 
Ingelstad och Gemla. 
 Befolkningen växer stadigt i kommunen. Ökningen sker 
främst i Växjö stad men flera av de mindre orterna har över 
tid också en växande befolkning. Trenderna varierar från ort 
till ort och beror på många olika faktorer som invandring, 
utflyttning av unga och nybyggnation. 
 Ca 75 % av befolkningen bor i Växjö tätort och ca 25 % av 
befolkningen bor på landsbygden eller i de mindre orterna. 
Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stabil utveckling 
för kommunen. 
 Växjö kommun har ett mångfacetterat näringsliv med ca 7 
000 företag i olika branscher och storlekar. De största bran-
scherna är verkstad, företagstjänster/IT, bygg och partihan-
del. De största företagen är Volvo och Södra Skogsägarna. I 
Växjö tätort är även Linnéuniversitetet en stor arbetsgivare.
 Den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i 
Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjö-
stad samt i Teleborgs och Norremarks centrum. Det ska även 
finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat 
näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer 
ytkrävande och störande verksamheterna kan expandera i 
området runt flygplatsen. Lammhult och Braås tillsammans 
med Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bo-
stads-, arbets-, handels- och serviceort och som ska serva ett 
större omland av landsbygd.

Älmhults kommun

Kommunen består av centralorten Älmhult samt de största 
tätorterna Diö, Liatorp och Eneryda. Drygt 60 % av befolk-
ningen bor i centralorten och drygt 20 % bor på landsbygd. 
Resterande del är bosatt i någon av de övriga tätorterna. 
 Befolkningstillväxten har under senare år varit kraftig och 
år 2017 blev kommunen utsedd till Årets tillväxtkommun i 
Sverige. Under dagtid är befolkningen ännu högre. Det är 
ungefär 3 500 personer som pendlar till Älmhult varje dag 
för att arbeta. Till det kommer ett stort antal affärsresenärer 
och andra besökare som dagligen finns här.  
 Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stabil utveckling 
för kommunen. Befolkningen har under senare år genomsnitt-
ligt ökat med över 2 % om året och prognosen fram till 2031 
pekar mot att den framtida befolkningsutvecklingen också 
kommer att befinna sig strax över 2 % om året. Detta drivs till 
stora delar av det lokala näringslivets starka utveckling.
 I Älmhult har det gjorts stora investeringar de senaste åren 
och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och 
bygger, här uppförs nya bostäder och skolor. Älmhult har 
unika förutsättningar med IKEA, världens största inrednings-
företag, på orten. Andra stora arbetsgivare är Elme Spreader, 
SwePart Transmission, Invacare och Stena Aluminium.  
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3  Organisation för  avfalls- 
  hantering

Södra Smålands avfall och miljö AB ansvarar sedan 2019-01-
01 för de uppgifter som enligt miljöbalken får finansieras av 
avfallstaxan som insamling, transport och omhändertagande 
av hushållens avfall samt kundkontakter och fakturering. 
Bolaget äger även avfallsanläggningarna (dock ej nedlagda 
deponier) och förbehandlingsanläggningen för produktion av 
slurry från matavfall, som sedan blir biogas på Häringetorps 
avfallsanläggning.
 Till grund för bolagets verksamhet ligger respektive 
kommuns renhållningsordning och renhållningstaxa, som 
SSAM tar fram förslag på och som beslutas av respektive 
ägarkommuns kommunfullmäktige. Renhållningsordning 

och renhållningstaxa sätter, tillsammans med bolagsord-
ning, aktieägaravtal samt ägardirektiv, ramarna för bolagets 
 verksamhet. 
 Respektive kommun ansvarar för avfallsfrågor som 
minimering av avfall inom den egna verksamheten, hante-
ring av nedskräpning, nedlagda deponier, att avfallsfrågor 
omhändertas i fysisk planering, bygglov, tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet m.m.  

320



På väg mot ett Småland utan avfall: Avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner  Bilaga 2  |   7

4  Avfall som omfattas av kom- 
 munalt renhållningsansvar

4.1   Insamlingssystem

Insamling av avfall vid bostäder
Insamling av avfall i villor sker med upphandlad entreprenör 
i Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner. I Älmhults och 
Markaryds kommuner samlas avfallet i villor in i SSAM:s regi. 
 I samtliga fem kommuner finns från och med utgången av 
2020 ett fullt utvecklat system för villor med fastighetsnära 
insamling av restavfall, matavfall och förpackningar genom det 
så kallade fyrfackssystemet. Införande av fyrfackssystemet för 
fritidshus i samtliga fem kommuner slutförs under våren 2021.
 SSAM:s fyrfackssystem är ett sorteringssystem med två 
avfallskärl på vardera 370 liter, där varje kärl är indelat i fyra 
fack. Detta möjliggör att matavfall, restavfall, förpackningar 
och tidningar kan källsorteras direkt i kärlen. Även lampor 
och batterier sorteras direkt i en separat box. Samtliga flerbo-
stadshus i kommunerna erbjuds matavfallsinsamling. 
 SSAM erbjuder inte insamling av förpackningar i fler-
bostadshus. Denna insamling hanteras av förpacknings-
industrins godkända entreprenörer. Diskussioner förs om 
lämplig lösning som producenterna ska erbjuda. Planering 
av insamlingsstationer för flerbostadshus görs i samråd med 
fastighetsägare. 

Konsumentnära insamling av elavfall
Konsumentnära insamling av avfall är insamlingsplatser som 
ligger i anslutning där konsumenter kan köpa produkter, 
som till exempel vid butiker. Vanligast är en form av skåp för 
insamling av mindre farligt avfall exempelvis småbatterier, 
lågenergilampor, glödlampor och mindre elavfall (exempel-
vis mobiler och eltandborstar). I Växjö kommun finns den 
så kallade Samlaren tillgänglig i sex butiker och i Tingsryd 
kommun i fem butiker. 

Källsortering i samhällsfastigheter
System för källsortering tillgängliga för brukare och besökare 
saknas idag i många av kommunernas samhällsfastigheter. 
Verksamheter som idag har källsortering i viss omfattning är 
kommunhus, storkök och förskolor, men det saknas i majori-
teten av andra samhällsfastigheter.

Papperskorgar och källsortering i offentlig miljö 
Avfallet som samlas in i papperskorgarna som är placera-

de på torg, parker o. dyl. går till förbränning. I Växjö stad 
finns möjlighet till källsortering på nio platser för färgat och 
ofärgat glas, plast, papper samt restavfall. Verksamheten har 
pågått sedan 2018 och personalen har mestadels positiva 
upplevelser av driften med förhållandevis lite merarbete på 
grund av felsortering och få problem med fåglar. 

4.2   Anläggningar   
 för  hantering och    
 behandling av avfall

Häringetorps avfallsanläggning, Gemla
På Häringetorp avfallsanläggning i Växjö kommun sker 
mellanlagring, sortering, behandling och deponering av 
avfall. Även farligt avfall mellanlagras och deponeras på 
anläggningen. På avfallsanläggningen lastas material från 
återvinningscentraler och avfall från fastighetsnära insam-
ling från villahushållen i kommunerna, innan transport sker 
till återvinningsanläggningar för respektive materialslag. 
En del material sorteras och krossas innan omlastning för 
vidare transport. På Häringetorp finns också förbehandlings-
anläggning för matavfall, där det tillverkas slurry som sedan 
transporteras vidare till biogasanläggningen på Sundets av-
loppsreningsverk. Vidare sker behandling av förorenad jord 
och kompostering av trädgårdsavfall på anläggningen.
 Lakvatten från deponi och behandlingsytor renas lokalt 
och släpps till recipient. Insamling av deponigas sker från 
den gamla deponin och används för uppvärmning av lokaler.

Äskya avfallsanläggning, Älmhult
På Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun, sker mellan-
lagring, sortering, behandling och deponering av avfall. Även 
farligt avfall mellanlagras och deponeras på anläggningen. 
På avfallsanläggningen lastas material från återvinningscen-
traler och avfall från fastighetsnära insamling från villahus-
hållen i kommunerna, innan transport sker till återvinnings-
anläggningar för respektive materialslag. En del material 
sorteras och krossas innan omlastning för vidare transport. 
Lakvatten från deponi och behandlingsytor renas lokalt och 
släpps till recipient. 
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Återvinningsstationer 
För de fastighetsägare som väljer att inte ha fastighetsnära 
insamling finns återvinningsstationer. Återvinningssta-
tionerna är obemannade och kan användas av villaägare, 
fritidshusägare och boende i flerbostadshus. Förpackningar 
kan även lämnas på vissa bemannade återvinningscentraler. 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar 
för insamling av förpackningar och tidningar, vilka också 
ansvarar för städning m.m. vid återvinningsstationerna. 
 För insamling av batterier ansvarar El-Kretsen och det 
finns batteriholkar på de flesta återvinningsstationerna. Tex-
tilier kan lämnas på vissa återvinningsstationer, ibland utan 
skriftliga avtal med kommunen eller FTI. 

Kommun Antal återvinningsstationer

Lessebo 6

Markaryd 8

Tingsryd 11

Växjö 57

Älmhult 17

Återvinningscentraler
Alla kommuner har minst en återvinningscentral som tar 
emot grovavfall och farligt avfall från hushållen. Insamlings-
fraktionerna skiljer sig åt mellan de olika återvinningscentra-
lerna till följd av dess storlek, logistiska skäl m.m. Se bilaga 3 
för en förteckning av anläggningarna. 

Sundets avloppsreningsverk  
Sundets avloppsreningsverk är ett kommunalt avlopps-
reningsverk för Växjö stad. Anläggningen tar också emot 
avloppsslam från enskilda avlopp, fett från restauranger, 
matavfallsslurry samt slam från mindre avloppsreningsverk 
i kommunen. Samtliga materialslag behandlas tillsammans i 
en rötanläggning för produktion av biogas. Rötresten är cer-
tifierad enligt Revaq (certifieringssystem med syfte att bland 
annat skapa en hållbar återföring av växtnäring) och används 
som gödsel på åkermark.

Återanvändning och förberedelse för 
återanvändning 
På återvinningscentralerna Norremark, Äskya, Lessebo och 
Elsemåla finns mottagning av återbruksmaterial. Materialet 
som lämnas in går till försäljning via ett antal organisationer 
som SSAM har avtal med. 

Arbetsmarknadsavdelningen i Lessebo kommun driver 
Miljöverkstan i Strömbergshyttan för återanvändning av 
insamlat material från Lessebo återvinningscentral samt 
upphämtning i bostäder. 
 Socialförvaltningen i Älmhults kommun driver Återbru-
ket i Älmhult för återanvändning av insamlat material från 
Äskya återvinningscentral samt upphämtning i bostäder. 
 Arbete och Välfärd i Växjö kommun driver Möbelcirkeln 
för cirkulering av kommunägda möbler och inventarier.
 Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i Marka-
ryds kommun har startat upp en ny del inom serviceteamet, 
kallad Återbruket för cirkulering av kommunägda möbler 
och inventarier.

4.3   Mängder och behandling

Mängderna som redovisas nedan är baserade på Avfall 
Sveriges statistikverktyg Avfall Web som bygger på uppgifter 
som respektive kommun, och fr. o. m. 2020 SSAM, matar 
in. Det skiljer sig mellan kommunerna hur statistiken har 
hanterats, exempelvis hur respektive avfallsslag benämns, 
vissa avfallsslag har separerats i en kommun och blandats i en 
annan. Mycket av statistiken bakåt i tiden är osäker och därför 
visas inga historiska data i materialet till avfallsplanen. Sedan 
bolagsbildningen har det varit svårt att sammanställa säkra 
uppgifter på insamlade mängder fullt ut. Från och med 2019 
års värden kommer SSAM att ansvara för att föra statistik, det 
kommer då vara lättare att jämföra kommunerna sinsemellan. 
 Mängderna farligt avfall från hushållen i Tingsryd 
innehåller enbart impregnerat virke, då statistik för övrigt 
farligt avfall inte har gått att få fram. 
 Mängden avfall från hushåll (mat- och restavfall, grovav-
fall inkl. trädgårdsavfall, förpackningar och returpapper samt 
farligt avfall och elavfall, dock ej slam och andra flytande 
fraktioner) för Sverige som helhet är motsvarande uppgift 
(2018) ca 466kg per invånare1. 

 Avfallsmängderna per person, skiljer sig väsentligt mellan 
kommunerna, vilket framgår av tabell 2. Orsakerna till vari-
ationerna behöver analyseras djupare innan någon slutsats 
kan redovisas. 

1 Källa: Avfall Sverige 2017, ”Svensk Avfallshantering 
 2018”. Uppgiften avser förhållanden under år 2017.
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4.4   Insamlade mängder

Lessebo Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult Totalt SSAM

Matavfall (ton) 101 0 53 4 599 403 5 156

Restavfall (ton) 2 242 2 255 2 431 15835 3 620 26 383

Deponi (ton) 303 139 352 1 068 493 2 355

Grovavfall (inkl träavfall) (ton) 1 728 inkl  
trädgårdsavf

1 059 exkl 
trädgårdsavf

3 002 inkl 
trädgårdsavf

14 773 ton inkl 
trädgårdsavf

2 575 inkl 
trädgårdsavf

23 137

Brännbart grovavfall (ton) 474 589 631 2 932 742 5 368

Hushållens farliga avfall (ton) 189 243 348 1 299 618 2697

Latrinavfall och slam från 
enskilda brunnar (ton)

0 0 1 738 40 2 623 4 401

Fett (ton) 0 0 0 2 1 3

Summa exkl slam, fett och 
latrin (ton)

5 037 4 285 6 817 40 506 8 451 65 096

Mängd hushållsavfall per 
invånare (kg/inv) 

556 468 451 460 433

Mängd restavfall per  
invånare (kg/inv)

252 210 183 155 194

Mängd brännbart grovavfall 
per invånare (kg/inv) 

54 57 50 31 42

Total mängd hushållsavfall 
(ton)

5 037 4 285 8 555 40 548 11 075

Tabell 2. Insamlade mängder hushållsavfall i kommunerna 2019, uppgifter från avfall web. Färgkodning enligt värderingssystemet i avfall web: röd: dålig 
hållbarhet, orange: mindre god hållbarhet, gul: god hållbarhet, (grön: mycket god hållbarhet). Mängd grovavfall i Markaryd är exklusive trädgårdsavfall 
eftersom det inte vägs i dagsläget. 
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4.5   Behandling av avfall

Material-
återvinning

Biologisk 
behandling Förbränning Deponering

Matavfall (ton)  5 156 

Restavfall (ton) 26 383

Deponi (ton) 2 355

Grovavfall (ton) 7 537 14 204

Trädgårdsavfall (ton) 4 940 1 821

Hushållens farliga avfall (ton) 2 697 

Latrinavfall (ton) 40

Slam från enskilda brunnar (ton) 4 361

Fett (ton) 3

Summa (ton) 7 537 14 500 45 105 2 355 

Summa exkl slam, fett och latrin (ton) 7 537 10 099 45 105 2 355 

Tabell 3 Behandlingsformer 2019 i samtliga kommuner

4.6   Mat- och restavfall
I tabellen nedan redovisas insamlingssystem, behandling och eventuella nyligen genomförda förändringar. 

Kommun Avfallsslag Behandling

Lessebo Matavfall • Insamling från villor av upphandlad entreprenör till Häringetorp för förbehandling. 
Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av biogas. 

• Insamling av matavfall från flerbostadshus införs under 2020, hämtas av upphandlad 
entreprenör för transport till Häringetorp för förbehandling.

• Insamling av matavfall från företag och verksamheter införs under 2020, hämtas av 
upphandlad entreprenör för transport till Häringetorp för förbehandling.

• Ingen hämtning av animaliska biprodukter från livsmedelsbutiker i kommunen.

Restavfall • Insamling och transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlag-
ring. Transport av upphandlad entreprenör för energiåtervinning.

Förpackningsavfall • Insamling från villor av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring, 
därefter transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trädgårdsavfall • Insamling och transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring 
och behandling. 
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Markaryd Matavfall • Ingen insamling från villor eller flerbostadshus för närvarande. Kommer att påbörjas 
under 2020 med insamling i egen regi till Äskya för mellanlagring och därefter trans-
port av upphanlad entreprenör till Häringetorp för förbehandling och därefter vidare 
transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av biogas.  

• Ingen insamling av matavfall eller animaliska biprodukter från livsmedelsbutiker i 
kommunen.

• Ingen insamling av matavfall från företag och verksamheter.

Restavfall • Insamling av upphandlad entreprenör till energiåtervinning. I samband med att fyr-
facksinsamling införs hösten 2020 kommer insamling och transport ske i egen regi för 
mellanlagring på Äskya och transport av upphandlad entreprenör till förbränning.   

Förpackningsavfall • Insamling från villor fr. o. m. 2020 i egen regi till Äskya för mellanlagring, därefter 
transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trädgårdsavfall • Insamling av upphandlad entreprenör för mellanlagring och behandling på Alandsköp 
(i framtiden går det sannolikt till Äskya). 

Tingsryd Matavfall • Insamling från villor av upphandlad entreprenör till Häringetorp för förbehandling. 
Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av biogas.

• Insamling av matavfall från flerbostadshus införs under 2020, hämtas av upphandlad 
entreprenör för transport till Häringetorp för förbehandling.

• Insamling av matavfall från företag och verksamheter införs under 2020, hämtas av 
upphandlad entreprenör för transport till Häringetorp för förbehandling.

• Ingen insamling av animaliska biprodukter från livsmedelsbutiker i kommunen.

Restavfall • Insamling av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring. Transport 
med upphandlad entreprenör för energiåtervinning.

Förpackningsavfall • Insamling från villor av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring, 
därefter transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trädgårdsavfall • Insamling av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring och behand-
ling. 

Växjö Matavfall • Insamling från villor och flerbostadshus av upphandlad entreprenör till Häringetorp 
för mellanlagring och förbehandling. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV 
för produktion av biogas. 

• Insamling av matavfall från företag och verksamheter av upphandlad entreprenör för 
mellanlagring och förbehandling på Häringetorp, Transport i egen regi av slurry till 
Sundets ARV för produktion av biogas. 

• Insamling av matavfall från matavfallskvarnar i storkök i egen regi för transport till 
Sundets ARV för produktion av biogas. 

• Insamling av animaliska biprodukter från livsmedelsbutiker i egen regi, transporteras 
till Häringetorp för behandling och tillverkning av slurry. 

Restavfall • Insamling av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring. Transport 
upphandlad entreprenör för energiåtervinning.

Förpackningsavfall • Insamling från villor av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring, 
därefter transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trädgårdsavfall • Insamling av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring och behand-
ling. 
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Älmhult Matavfall • Insamling från villor i egen regi i begränsad omfattning till mellanlagring på Äskya 
avfallsanläggning. Därefter transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för 
förbehandling. Därefter transport i egen regi till Sundets ARV för produktion av biogas. 
Insamling i full skala påbörjas under 2020. 

• Ingen insamling från flerbostadshus eller företag och verksamheter i kommunen (införs 
2021).

• Ingen insamling av animaliska biprodukter från livsmedelsbutiker i kommunen. 
• Insamling av matavfall från skolor transporteras i egen regi till Äskya för att därefter av 

upphandlad entreprenör transporteras till Häringetorp för förbehandling tillsammans 
med övrigt matavfall.

Restavfall • Insamling i egen regi för transport till Äskya för mellanlagring. Transport av upphand-
lad entreprenör, för energiåtervinning.

Förpackningsavfall • Insamling från villor fr. o. m. 2020 i egen regi till Äskya för mellanlagring, därefter 
transport av upphandlad entreprenör för återvinning.

Trädgårdsavfall • Insamling och transport i egen regi till Äskya för mellanlagring och behandling.

Tabell 4. Insamlingssystem och behandling av hushållsavfall 2020 som hämtas hos fastighetsägare. 
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4.7   Grovavfall

Insamling av grovavfall sker på SSAM:s 16 återvinningscentraler (se bilaga 3). 

Idag benämns delvis avfallsslagen olika beroende på vilken kommun de samlas in i. Under 2020 kommer detta likriktas 
 samtidigt som antal fraktioner per ÅVC också ses över. 

Under 2019 öppnade Norremarks kretsloppspark i Växjö den största återvinningscentralen bland ägarkommunerna och där 
flest fraktioner sorteras ut. Där finns också det mest omfattande insamlingssystemet av återbruksmaterial. Målsättningen är att 
en huvud-ÅVC i respektive kommun ska ha möjligheter att ta emot ungefär samma avfallsfraktioner som Norremarks krets-
loppspark men i anpassad skala. 

Kommun Avfallsslag Behandling

Lessebo Wellpapp Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Metallskrot Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trä Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör till Äskya. Flisning för energiutvin-
ning av upphandlad entreprenör.  Rent trä att sorteras ut för fjärrvärme- och elproduktion.

Plast Ingen insamling på ÅVC. Påbörjas under 2020.

Gips Ingen insamling på ÅVC. Påbörjas under 2020.

Tyngre massor Ingen insamling på ÅVC. 

Fönster Ingen insamling på ÅVC. Påbörjas 2020.

Brännbart/Rest efter 
sortering

Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör. till Häringetorp för mellanlagring. 
Transport med av upphandlad entreprenör för energiåtervinning. 

Keramik/Isolering/
Deponi

Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för deponering. 

Trädgårdsavfall Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring. 
Under 2020 påbörjas kompostering. 

Fallfrukt Insamling på ÅVC, sorteras som trädgårdsavfall. 

Matolja Insamling på ÅVC, sorteras som brännbart/rest efter sortering. 

Lastpallar Insamling på ÅVC. Avhämtning av entreprenör.  

Textil Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör för återbruk och återvinning. 

Återbruksmaterial Insamling på ÅVC, hämtas av Miljöverkstan (Lessebo kommun) för återbruk.

Böcker Ingen insamling på ÅVC.

Planglas Ingen insamling på ÅVC.
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Markaryd Papper (Mixpapper) Insamling på ÅVC, transporteras av upphandlad entreprenör för återvinning.  Under 2020 
införs separat insamling av wellpapp.  

Metallskrot Insamling på ÅVC. Transporteras av Stena recycling för återvinning. 

RT-flis (Träavfall) Insamling på ÅVC. Upphandlad entreprenör flisar för energiåtervinning.  

Plast Ingen insamling på ÅVC. 

Gips Insamling på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör för deponering. Under 2020 
kommer gips lämnas till återvinning. 

Tyngre massor Ingen insamling på ÅVC. 

Fönster Insamling på ÅVC. Glas deponeras. Transport av trä och metall av upphandlad entreprenör för 
energiåtervinning. 

Fint brännbart/ Rest 
efter sortering

Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör till Äskya för mellanlagring. Trans-
port av upphandlad entreprenör till Nybro. 

Grovt brännbart/ Rest 
efter sortering

Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör till Nybro. 

Deponi/Keramik och 
isolering

Insamling på ÅVC, transporteras av upphandlad entreprenör till Äskya för deponering. 

Trädgårdsavfall Insamling på ÅVC för mellanlagring. Kompostering kommer att påbörjas under 2020. 

Fallfrukt Insamling på ÅVC, sorteras som trädgårdsavfall. 

Matolja Insamling på ÅVC, sorteras som brännbart/rest efter sortering.

Lastpallar Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör. 

Textil Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör för återbruk och återvinning. 

Återbruksmaterial Insamling på ÅVC införs våren 2020, hämtas av entreprenör för återbruk. 

Böcker Ingen insamling på ÅVC.

Planglas Ingen insamling på ÅVC.
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Tingsryd Wellpapp Insamling på ÅVC. Transport av upphandlad entreprenör för återvinning.

Metallskrot Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör för återvinning. 

Trä Insamling på ÅVC, mellanlagras på Elsemåla, flisning för energiutvinning av upphandlad 
entreprenör. 

Plast Ingen insamling på ÅVC.

Gips Ingen insamling på ÅVC.

Hårt ej brännbart, 
betong, tegel, glas, 
porslin osv

Insamling på ÅVC, används som konstruktionsmassor på Elsemåla ÅVC. 

Fönster Ingen insamling av fönster på ÅVC. 

Brännbart/ Rest efter 
sortering

Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring. 
Transport i egen regi för energiåtervinning. 

Tyngre massor Ingen insamling av tyngre massor på ÅVC. 

Vegetation Insamling på ÅVC och trädgårdskompostupplag, transport från via olika upphandlade entre-
prenörer till Elsemåla för mellanlagring. Blandas med slam från avloppsreningsverk för senare 
sluttäckning av deponin. 

Mjukt ej brännbart 
gips, rockull, gullfiber 
osv

Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för deponering. 

Sten, jord Insamling på ÅVC, används som anläggningsmassor på Elsemåla ÅVC.

Fallfrukt Insamling på ÅVC, där det sorteras som vegetationsmassor. 

Soffor och madrasser Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör till Häringetorp för mellanlagring. 
Flisning för energiutvinning av upphandlad entreprenör. Transport av upphandlad entreprenör 
till energiåtervinning. 

Matolja Insamling på ÅVC, sorteras som brännbart/rest efter sortering.  

Lastpallar Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör för återvinning och återbruk.   

Textil Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör för återbruk och återvinning. 

Återbruksmaterial Insamling på ÅVC, hämtas av två entreprenörer för återbruk. 

Böcker Ingen insamling på ÅVC.

Planglas Ingen insamling på ÅVC.

Slam från reningsverk Komposteras på Elsemåla tillsammans med vegetationsmaterial för att användas vid sluttäck-
ningen av deponin på Elsemåla.
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Växjö Wellpapp Insamling på ÅVC, transport i egen regi till återvinning. 

Metallskrot Insamling på ÅVC, transport i egen regi till återvinning. 

Trä Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp. Försäljning till upphandlad entre-
prenör för flisning för energiutvinning.  Rent trä sorteras ut för att säljas för fjärrvärme- och 
elproduktion.

Plast Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Transport i egen 
regi till upphandlad entreprenör. 

Gips Insamling på ÅVC, transport av entreprenör för mellanlagring på Häringetorp. Transport till 
återvinning.  

Tyngre massor Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för användning som konstruktions-
massor. 

Fönster Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp. Glas deponeras. Transport av trä och 
metall av upphandlad entreprenör. 

Brännbart/ Rest efter 
sortering

Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Transport av upp-
handlad entreprenör för energiåtervinning. 

Stoppade möbler Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Krossning av upp-
handlad entreprenör. Transport i egen regi till energiåtervinning. 

Keramik/Isolering Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för deponering.  

Trädgårdsavfall Insamling på ÅVC, transport i egen regi för mellanlagring på Häringetorp. Tillverkning av 
kompost påbörjas 2020. 

Ris och grenar Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör för energiåtervinning. 

Matavfall/fallfrukt Insamling på ÅVC, transport i egen regi till förbehandlingsanläggningen på Häringetorp för 
tillverkning av slurry. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion till biogas.

Matolja Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring och vidare transport 
till Sundets ARV för produktion till biogas. 

Lastpallar Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör. 

Textil Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenörer för återbruk och återvinning. 

Återbruksmaterial Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenörer för återbruk. 

Böcker Ingen insamling på ÅVC.

Planglas Ingen insamling på ÅVC.
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Älmhult Wellpapp Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Hämtas av upphandlad 
entreprenör för återvinning. 

Metall Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Hämtas av upphandlad 
entreprenör för återvinning. 

Plast Insamling på Äskya, transporteras i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Transport i 
egen regi till upphandlad entreprenör. 

Gips Insamling på Äskya tillsammans med isolering för deponering.  Kommer börja samlas in för 
återvinning under 2020.

Tyngre massor Insamling på ÅVC för användning som konstruktionsmassor på Äskya. 

Fönster Insamling på ÅVC. Glaset deponeras. Upphandlad entreprenör krossar träet för energiåtervin-
ning.  

Brännbart grovavfall 
från hushåll/Rest 
efter sortering

Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Transport av upphandlad 
entreprenör till energiåtervinning. 

Trädgårdsavfall Insamling på ÅVC. Transport i egen regi för mellanlagring och kompostering tillsammans med 
avsloppsslam från reningsverk med syfte att användas vid sluttäckning av deponin. 

Fallfrukt Insamling på ÅVC för mellanlagring tillsammans med trädgårdsavfall. 

Matolja Insamling på ÅVC för transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring för vidare trans-
port till Sundets ARV för produktion till biogas.  Mindre mängder går till förbränning.

Lastpallar Insamling på ÅVC, hämtning av entreprenör för återanvändning.   

Textil Insamling på ÅVC, hämtas av entreprenör för återbruk och återvinning. 

Återbruksmaterial Insamling på ÅVC, hämtas av Återbruket (verksamhet inom socialförvaltningen). 

Böcker Ingen insamling på ÅVC.

Planglas Insamling på ÅVC för deponering.  

Brännbart industri-
avfall

Insamling på ÅVC. Transport upphandlad entreprenör till energiåtervinning. 

Betongskrot, asfalt, 
sten, tyngre massor

Samlas in på ÅVC för användning som konstruktionsmassor på anläggningen. 

Trä och rivningsvirke Insamling på ÅVC, transport av upphandlad entreprenör som krossar träet för 
 energiåtervinning. 

Planglas Insamling på Äskya avfallsanläggning för deponering. 

Kalk Insamling på Äskya avfallsanläggning för deponering.  

Blåbetong Insamling på Äskya avfallsanläggning för deponering. 

Gipspapper Insamling på Äskya avfallsanläggning. Blandas med slam från avloppsreningsverk för 
 mellanlagring. Kommer att användas för sluttäckning av deponin. 

Sot/aska Insamling på Äskya avfallsanläggning för användning som konstruktionsmassor. 

Slam från avloppsre-
ningsverk

Transport av upphandlad entreprenör till Äskya avfallsanläggning där det blandas med 
 vegetationsmaterial för mellanlagring. Kommer användas för sluttäckning av deponin. 

Stoftsäck Insamling på Äskya avfallsanläggning för deponering. 

Gjuterisand Insamling på Äskya avfallsanläggning för deponering. 

Sand- och sopsand Insamling på Äskya avfallsanläggning för användning som konstruktionsmassor. 

Tabell 5. Förteckning över insamlat grovavfall 2020 i SSAM:s regi (dvs exkluderat förpackningsavfall mm) samt behandlingsform. 
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4.8   Latrinavfall

Ett fåtal fritidsfastigheter samt campingar, badplatser och liknande finns anslutna till insamling av latrinavfall. 

Kommun Behandling

Lessebo (10 abonnemang) Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till upphandlad entreprenör för tillverkning jord-
förbättringsmedel.

Markaryd (8 abonnemang) Hämtas av upphandlad entreprenör.

Tingsryd (19 abonnemang) Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till upphandlad entreprenör för tillverkning jord-
förbättringsmedel.

Växjö (103 abonnemang) Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till upphandlad entreprenör för tillverkning jord-
förbättringsmedel.

Älmhult (26 abonnemang) Hämtas och transporteras i egen regi. Lämnas i separat container på Äskya till deponin. 

Tabell 6. Förteckning över insamlat latrinavfall 2020 samt behandlingsform i kommunerna.  

4.9   Slam från enskilda avloppsbrunnar 

Slam från enskilda avlopp på landsbygden hämtas i SSAM:s regi eller på uppdrag av SSAM enligt nedan. 

Kommun Behandling

Lessebo Hämtas och transporteras av upphandlad entreprenör, lämnas till reningsverket i Lessebo.

Markaryd Hämtas och transporteras av upphandlad entreprenör, lämnas i en container för rening och vidare trans-
port till Markaryds reningsverk.

Tingsryd Hämtas och transporteras av upphandlad entreprenör, lämnas till reningsverket i Tingsryd.

Växjö Hämtas och transporteras av SSAM, lämnas till Sundets avloppsreningsverk. 

Älmhult Hämtas och transporteras av upphandlad entreprenör, lämnas till reningsverket i Älmhult.

Tabell 7. Förteckning över insamlat slam 2020 från en och trekammarbrunnar samt behandlingsform i kommunerna.  
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4.10   Farligt avfall 

Farligt avfall uppstår i verksamheter och i hushållen. Mycket av verksamheternas farliga avfall hanteras av privata aktörer, medan 
hushållens farliga avfall framförallt lämnas in på återvinningscentraler och genom fastighetsnära (ljuskällor och  batterier).  

Kommun Avfallskategori Behandling

Lessebo Lösningsbaserad färg Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Småkemikalier Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning.

Oljehaltigt avfall Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Gas Ingen insamling. Producentansvar.  

Asbest Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör till Häringetorp till deponering. 

Tryckimpregnerat trä Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Brandsläckare Ingen insamling. Producentansvar.  

Elavfall, batterier, 
ljuskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till 
 återvinning. Bilbatterier: Hämtas av entreprenör för återvinning. 
Batterier och ljuskällor samlas också in vid bostäder anslutna till fyrfacksinsamling. 
 Transporteras av upphandlad entreprenör för mellanlagring på Häringetorp. Därefter 
transport av Elkretsens entreprenör för behandling.   

Vitvaror Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning. 

Kyl och frys Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.

Markaryd Lösningsbaserad färg Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Småkemikalier Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning.

Oljehaltigt avfall Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Gas Ingen organiserad insamling, men tas vid behov emot på ÅVC. Upphandlad entreprenör 
hämtar för förbränning och återvinning.

Asbest Samlas in på ÅVC. Körs av upphandlad entreprenör till Äskya för deponering. 

Tryckimpregnerat trä Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Brandsläckare Ingen organiserad insamling, men tas vid behov emot på ÅVC. Upphandlad entreprenör 
hämtar för förbränning och återvinning.

Elavfall, batterier, 
ljuskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av entreprenör för återvinning.
Batterier och ljuskällor kommer fr. o. m. 2020 att samlas in vid bostäder anslutna till 
fyrfacksinsamling. Transporteras av upphandlad entreprenör för mellanlagring på Äskya. 
Därefter transport av Elkretsens entreprenör för behandling.   

Vitvaror Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.

Kyl och frys Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.
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Tingsryd Lösningsbaserad färg Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Småkemikalier Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning.

Oljehaltigt avfall Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Gas Ingen organiserad insamling, men tas vid behov emot på ÅVC. Upphandlad entreprenör 
hämtar för förbränning och återvinning.

Asbest Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör för deponering på Äskya.  

Tryckimpregnerat trä Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Brandsläckare Ingen organiserad insamling, men tas vid behov emot på ÅVC. Upphandlad entreprenör 
hämtar för förbränning och återvinning.

Elavfall, batterier, 
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av entreprenör för återvinning.
Batterier och ljuskällor samlas också in vid bostäder anslutna till fyrfacksinsamling. 
 Transporteras av upphandlad entreprenör för mellanlagring på Häringetorp. Därefter 
transport av Elkretsens entreprenör för behandling.   

Vitvaror Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.

Kyl och frys Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.

Växjö Lösningsbaserad färg Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Småkemikalier Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning.

Kablar Insamling på ÅVC, transport i egen regi till Stena Recycling för återvinning.  

Gas Ingen insamling. Producentansvar.  

Asbest Samlas in på Häringetorp för deponering.

Tryckimpregnerat trä Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning. 

Brandsläckare Ingen insamling. Producentansvar.  

Oljeskadad jord Samlas in och mellanlagras på Häringetorp. Behandlas på plats av entreprenör för att 
sedan användas som sluttäckning. F.n. saknas avtal. 

Elavfall, batterier, 
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av entreprenör för återvinning.
Batterier och ljuskällor samlas också in vid bostäder anslutna till fyrfacksinsamling. 
 Transporteras av upphandlad entreprenör för mellanlagring på Häringetorp. Därefter 
transport av Elkretsens entreprenör för behandling.   

Vitvaror Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.

Kyl och frys Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till återvinning.
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Älmhult Lösningsbaserad färg Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Småkemikalier Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning.

Oljehaltigt avfall Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Gas Ingen organiserad insamling, men tas vid behov emot på ÅVC. Upphandlad entreprenör 
hämtar för förbränning och återvinning.

Asbest Samlas in på Äskya. Transporteras i egen regi för deponering på Äskya. 

Tryckimpregnerat trä Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör hämtar för förbränning och återvinning.

Brandsläckare Samlas in på ÅVC. Tomma demoleras och sorteras som metall. Övriga transporteras och 
behandlas av entreprenör. 

Oljeskadad jord Samlas in och mellanlagras på Häringetorp. Behandlas på plats i egen regi för att sedan 
användas som sluttäckning. 

Elavfall, batterier, 
ljuskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör för 
 förbränning och återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av entreprenör för återvinning.
Batterier och ljuskällor kommer fr. o. m. 2020 att samlas in vid bostäder anslutna till 
fyrfacksinsamling. Transporteras av upphandlad entreprenör för mellanlagring på Äskya. 
Därefter transport av Elkretsens entreprenör för behandling.   

Vitvaror Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör för återvinning. 

Kyl och frys Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör för återvinning.

Tabell 8. Förteckning över insamling och behandling 2020 av farligt avfall på återvinningscentralerna. Förbränning, återvinning och övrig behandling sker på 
anläggningar som är godkända för att hantera farligt avfall. 
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5  Avfall som inte ingår i  
 kommunalt renhållningsansvar

5.1 Avfall som omfattas av 
producentansvar

5.2 Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper samlas in via återvinnings-
stationer, och i anslutning till flerbostadshus samt verksam-
heter i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) regi. 
När insamlingssystemet med fyrfackskärl är fullt utbyggt 
under 2020 kommer förpackningar också samlas in vid de 
villor som är anslutna till systemet. Insamling av tidningar 
och förpackningar sker också på återvinningscentralerna, 
oftast i FTI:s kärl. 

Kommun Glas  
(kg/inv)

Papper  
(kg/inv)

Plast  
(kg/inv)

Metall 
(kg/inv)

Tidningar 
(kg/inv)

Lessebo 29,0 15,9 14,7 1,4 19,5

Markaryd 20,0 23,7 12,3 1,8 17,4

Tingsryd 31,3 18,8 11,3 1,8 18,9

Växjö 16,3 19,5 8,9 2,0 21,8

Älmhult 17,1 15,0 11,3 1,6 14,6

Snitt 
nationellt 
2018

22,1 14,6 7,9 1,7 16,0

Tabell 9. Förteckning över insamlade mängder förpackningsavfall 2019. 

5.2.1 Bilar
Ansvaret för omhändertagande av uttjänta bilar faller på pro-
ducenterna. Uttjänta bilar klassas som farligt avfall tills de 
tömts på farliga vätskor och komponenter. Bilar innehåller 
allt från oljor, batterier och elektronik till tungmetaller som 
bly och kvicksilver. Innehållet av farliga ämnen och kompo-
nenter tillsammans med höga återvinningsmål ställer stora 
krav på hela kedjan från producent till demonteringsföretag. 
 I samtliga kommuner tas uttjänta bilar omhand av auktori-
serade bildemonteringsföretag. 

5.2.2 Däck
Ansvaret för omhändertagande av uttjänta däck faller på 
producenterna. De tar via försäljningsställen av däck emot 
uttjänta däck för att säkerställa att de återanvänds eller ma-
terialåtervinns. SSAM tar i dagsläget emot däck med fälg på 

Äskya ÅVC. Frågan utreds för närvarande huruvida däck ska 
tas emot i SSAM:s regi då det är producenternas ansvar. 

5.2.3 Läkemedel
Ansvaret för omhändertagande av gamla läkemedel faller på 
producenterna som via försäljningsställen i kommunerna 
tar emot läkemedel och i sin tur ombesörjer behandling av 
avfallet. Läkemedel som ändå felaktigt hamnar på ÅVC tas 
omhand av upphandlad entreprenör för hantering av farligt 
avfall.

5.3  Avfall som uppstår i 
 kommunens verksamhet

5.3.1 Slam från reningsverk 
Slam från kommunernas avloppsreningsverk används i dags-
läget i stor utsträckning som sluttäckning av deponier eller 
som gödning på odlingsmark. 

Kommun Transport Behandling

Lessebo:  Lessebo, 
Skruv, Kosta och 
 Bergdala ARV 
 (avloppsreningsverk)

Upphandlad 
 entreprenör

Sluttäckning av deponin i 
Lessebo kommuns regi.

Markaryds avlopps-
reningsverk

Upphandlad 
 entreprenör 

Mellanlagring på Tingsryds 
ARV, sluttäckning av deponi.

Tingsryd: Tingsryd, 
Urshult, Ryd, Korrö, 
Linneryd och Yxnanäs 
ARV

Upphandlad 
 entreprenör

Sluttäckning av Elsemåla 
deponi. 

Växjö: Sundet, Berg, 
Bramstorp, Braås, 
Dädesjö, Ingelstad, 
Lammhult, Rottne, 
Tävelsås, Vederslöv, 
Åby, Åryd ARV.

SSAM Avloppsslam rötas på Sundets 
ARV. Slammet är Revaq- 
certifierat och används som 
växtnäring på åkermark. 
Slam från några av de mindre 
ARV transporteras till sundet. 
 Några har egen hantering av 
slam i vassbäddar.

Älmhult, Hallaryd, 
Häradsbäck, Virestad, 
Göteryd, Pjätteryd 
ARV

Upphandlad 
 entreprenör

Mellanlagring på Äskya och 
sluttäckning av deponi. 

Tabell 10. Förteckning över transportör av slam 2020 från kommunens 
reningsverk samt behandlingsform. 
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5.4  Övrigt avfall från indus-
trier och verksamheter

5.4.1 Bygg- och rivningsavfall
Vissa mindre avfallsströmmar med bygg- och rivningsavfall 
går via SSAM:s återvinningscentraler men de stora volymer-
na sker via privata entreprenörer. I dagsläget finns ingen 
hantering av återbruk av bygg- och anläggningsavfall. Dis-
kussioner pågår i Lessebo om att samla in material på åter-
vinningscentraler via kommunernas återbruksverksamheter. 
Bygg- och rivningsindustrin har stora möjligheter att minska 
mängden avfall. För att mängden material som sorteras ut 
för återanvändning vid rivning, för att senare byggas in i nya 
konstruktioner, krävs att en rad frågor utreds, exempelvis 
hantering i bygglovsskede, mellanlagring av byggmaterial, 
garantier av materialet och så vidare samt att beställare efter-
frågar återanvänt material. 

5.4.2 Restaurangavfall
Insamling av matavfall erbjuds alla restauranger i Växjö 
kommun och kommer att erbjudas i samtliga kommuner från 
och med 2020. I dagsläget samlas matavfall in från restau-
ranger i Växjö kommun, SSAM bedriver aktivt arbete för att 
fler ska ansluta sig till insamlingen. Det finns stor potential 
att öka anslutningsgraden såväl i Växjö kommun som i övriga 
kommuner i takt med att insamling av matavfall införs. 

5.4.3 Fettavskiljarslam
Fettavskiljarslam uppstår vid hämtning från fettavskiljare i 
anslutning till t.ex. restauranger. Naturvårdsverket har under 
2017 kommit med en vägledning om att fettavskiljarslam 
generellt sett inte bör ses som ett hushållsavfall (och därmed 
jämförligt avfall) utan som ett verksamhetsavfall. SSAM 
avser att hämta fettavskiljarslam från anläggningar som har 
behov av det och erbjuder kunderna hämtning. 

Kommun Behandling

Lessebo Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad 
 slamentreprenör. Transporteras till Sundet för 
 produktion av biogas.

Markaryd Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad 
 slamentreprenör. Transporteras till Sundet för 
 produktion av biogas.

Tingsryd Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad 
 slamentreprenör. Transporteras till Sundet för 
 produktion av biogas.

Växjö Hämtas till viss del i egen regi. Transporteras till 
Sundet för produktion av biogas.

Älmhult Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad 
 slamentreprenör. Transporteras till Sundet för 
 produktion av biogas.

Tabell 11. Förteckning över transport och behandling av fettavskiljarslam i 
kommunerna.  

Arbetet har påbörjats med att kategorisera abonnemang, så 
att det går att ta fram underlag över hur många restauranger 
som finns och vilken typ av hämtning de har, detta har dock 
inte slutförts. Här finns ett framtida utvecklingsområde för 
att bättre följa upp anslutningsgraden av matavfallsinsam-
ling hos verksamheter samt totala mängder. 

5.4.4 Förorenad mark till följd av glasindustrin
Lessebo kommun ingår i det så kallade Glasriket (Lessebo, 
Uppvidinge, Nybro och Emmaboda). Lessebo kommun har 
haft en stor mängd glasbruk och idag finns det fyra aktiva 
bruk. Det äldsta bruket är Kosta som har haft produktion 
sedan 1742. Vid tillverkningen har såväl arsenik och antimon 
använts som luttringsmedel, bly använts som stabilisator i 
kristallglas och andra metaller (bland annat kadmium) som 
pigment. Som en följd av detta har glasbruksområdena för-
orenats och vid flertalet glasbruk finns såväl förorenad jord 
som deponier med glasavfall. Avfall från glasindustrin har 
historiskt hanterats på ett sätt som leder till stora miljökon-
sekvenser med bland de mest omfattande föroreningarna i 
landet som följd. Sanering av glasdeponier är ett komplice-
rat område. För närvarande är Lessebo kommun med i ett 
 treårsprojekt som har fokus på att verifiera och införa en ny 
metod för återvinning av blyglas från glasdeponier. Syftet 
med projektet är att skala upp tekniken för att återvinna glas 
från glasdeponier och undersöka hur metoden kan imple-
menteras i de pågående saneringarna runt om i Glasriket.

5.4.5 Avfall från skogs- och träindustrin
Skogsnäringen är en central del av ekonomin i alla ägarkom-
muner. Biprodukter från skogsindustrin, GROT (grenar och 
toppar), omhändertas och används för produktion av värme, 
elektricitet och (i Växjö) fjärrkyla.  I en långsiktig framtids-
bild där ”allt” görs av skogen finns det en risk för brist av 
dessa biprodukter, men inom överskådlig framtid ser vi en 
stadig skogstillväxt där endast 80 % av tillväxten avverkas 
och ett överskott även på GROTen. 
 Omhändertagande av skogens biprodukter och återföran-
de av askan, bland annat från Sandviksverket, är ett sätt att 
verka för cirkulär ekonomi och säkerställande av ett naturligt 
kretslopp för näringsämnen och kolcykeln. Skogen i Sverige 
har en årlig tillväxt på 16 miljoner m3. En utmaning är att få 
skogsbrukarna att ta hand om resterna från skogen. Ofta blir 
stora restmassor liggande till ingen nytta för biologisk mång-
fald eller energisystemet. 
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6  Nedskräpning
Nedskräpning uppstår på olika platser där människor vistas 
till exempel längs vägrenar, i parker, på gator, i anslutning 
till snabbmatskedjor och dagligvaruhandel, i anslutning till 
återvinningsstationer, på torget i samband med torghandel 
och vid badplatser. Alla kommuner arbetar med att ta upp 
skräp från offentliga platser men det är organiserat på olika 
sätt. Ingen kommun arbetar idag aktivt med systematiskt 
förebyggande av nedskräpning eller skräpmätning.

6.1  Markaryds kommun
I Markaryds kommun är kommunen uppdelad i olika skötsel-
områden där parkpersonal städar, underhåller och tömmer 
papperskorgar 2 till 3 gånger per vecka sommartid. Utöver 
parkavdelningens arbete driver Arbetsmarknads- och inte-
grationsförvaltningen ett kompletterande renhållningsarbete 
inom stråk och områden med högre belastning av nedskräp-
ning. Större nedskräpningsärenden som rör t ex byggavfall, 
grovsopor och övergivna fordon handläggs av Miljö- och 
byggförvaltningen där samverkan sker med Tekniska förvalt-
ningen utifrån inarbetade rutiner.
 Kommunen har sedan några år tillbaka aktivt arbetat med 
övergivna fordon och ovårdade tomter vilket har givit ett 
väldigt positivt resultat. 

6.2  Lessebo kommun
I Lessebo centralort är problemet störst i kommunen.  De 
områden som skiljer ut sig är bostadsområdet Hackan med 
ca 150 lägenheter och stråket mellan Konsum och högstadie-
skolan Bikupan. I Lessebo centralort städas det sammanlagt 
20 timmar per arbetsvecka. 
 I Hovmantorp är problemet störst vid bostadsområdena 
Baldersgatan och Bore. Hovmantorp städas sammanlagt 4 
timmar per arbetsvecka. 
 I Kosta är problemet störst vid Kosta outlet. Under största 
delen av året städas Kosta sammanlagt 2 timmar per arbets-
vecka. Under perioderna december, juni, juli och augusti 
städas outletområdet extra (utöver ovanstående tid). Under 
dessa månader städas området sammanlagt 5 timmar per 
arbetsvecka.
 Skruv städas 1 timme per arbetsvecka. Dumpning av 
avfall sker emellanåt i naturmark. Bygg och- miljöenheten 
handlägger dessa ärenden. Om inte ansvarig för avfallet kan 
identifieras, får samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att 
städa och omhänderta avfallet. 

6.3  Tingsryds kommun
I Tingsryds kommun bedrivs och leds arbetet från gatu- och 
parkenheten inom Tekniska avdelningen på kommunled-
ningsförvaltningen. Arbetet är inriktat på offentliga miljöer, 
allmänplatsmark, i detaljplanerat område. I vissa fall även 
utanför detaljplanerat område. I Tingsryd tätort och i Ryd 
städas runt torgen och töms papperskorgar och hundlatriner 
tre gånger per vecka. Punktinsatser görs vid behov. En gång i 
veckan besöks övriga tätorter i kommunen för insatser. Upp-
skattad tidsåtgång ca 1300 timmar. Badplatser och idrotts-
platser sköts av olika föreningar. Det finns inga nämnvärda 
problem med dumpning av avfall i kommunen. 

6.4  Växjö kommun
Tekniska förvaltningen ansvarar för arbetet med att plocka 
skräp på allmän plats. Parker, badplatser och gångstråk är de 
mest nedskräpade. Skräp plockas i samband med skötsel av 
gator och parker efter bedömt behov och varierar under veck-
an och över året. Behovet av skräpplockning ökar betydligt 
under sommarhalvåret speciellt i parker och i anslutning till 
badplatser. I centrala Växjö har nya avfallsbehållare testats 
det senaste åren. Dels behållare med möjlighet att källsorte-
ra i parkerna, och dels smarta behållare med sensorer som 
larmar när tunnan är full så att tömningen blir behovsstyrd.   
 Dumpning av avfall sker emellanåt i naturmark. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret handlägger dessa ärenden. Om inte an-
svarig för avfallet kan identifieras, får tekniska förvaltningen 
uppdrag att städa och omhänderta avfallet. 

6.5  Älmhults kommun
I Älmhults kommun är det SSAM som tömmer papperskor-
gar på uppdrag av tekniska förvaltningen. Parkavdelningen 
utför skräpplockning ca 12 tim per vecka á 360kr ger ca 
260 tusen per år. På Stortorget är det mycket skräp kopplat 
till mat exempelvis pizzakartonger samt fimpar, särskilt i 
närheten av kommunens takförsedda hammockar. Längs 
Norra Esplanaden, Älmhults genomgående gata, är fimpar 
det vanligaste skräpet.
 Kommunens stadsvärdar plockar skräp främst på 
 Esplanaden, Maxi Torget och på vår och sommar på Bökhults 
badplats. Det finns också ett samarbete med särgymnasiet 
där en person plockar efter förmåga.
 Kommunen har en rutin gällande dumpade bilar. Tekniska 
förvaltningen handläggare dessa ärenden. För övrig dump-
ning av avfall pågår en uppdatering av rutiner. 
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7  Bränsleförbrukning
Nedan följer en redovisning över bränsletyper för de 
 transporter SSAM utför.

Lessebo
Sophämtning: HVO. 
Containertransporter: Diesel med RME inblandning. 
Transporter av slam: Preem evolution diesel med 
RME-inblandning. 
Fordon på ÅVC: Preem evolution diesel med 
 RME-inblandning.

Markaryd 
Sophämtning: diesel, kommer gå på biogas under 2020.  
Containertransporter: Diesel. 
Transporter av slam: Preem evolution diesel med 
RME-inblandning.  
Fordon på ÅVC: icke förnyelsebar diesel, men ska byta till 
HVO under 2020.

Tingsryd 
Sophämtning: HVO.  
Containertransporter: Preem Evolution Diesel och diesel 
med RME-inblandning.  
Transporter av slam: Preem evolution diesel med 
RME-inblandning.  
Fordon på ÅVC: RME inblandad diesel, diskussion pågår 
om byte till HVO. 

Växjö 
Sophämtning: HVO. 
Containertransporter: HVO. 
Transporter av slam: HVO.
Fordon på ÅVC: ecopar och HVO, byte planeras till HVO, 
sannolikt under 2020. 

Älmhult 
Sophämtning: HVO, kommer gå på biogas fr. o. m. 2020. 
Containertransporter: Preem Evolution Diesel och diesel 
med RME-inblandning. 
Fordon på ÅVC: servicebil går på bensin
Tjänstebil: diesel med inblandad förnyelsebart bränsle. 
Transporter av slam: Preem evolution diesel med 
RME-inblandning. 
ÅVC: ecopar, diskussioner pågår om byte till HVO. 
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Bilaga 3 

Anläggningar som är av 
betydelse för att förebygga  
och hantera avfall
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Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen bedömer vara nödvändiga för att förebygga och 
hantera det avfall som uppstår i kommunen. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste avfallsanläggningarna i 
Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner.  

Anläggningar i SSAM:s regi 2020
Anläggning Kommun Verksamhet Tillsynsmyndighet

Braås ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall 

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Furuby ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Häringetorp 
avfallsanläggning och ÅVC

Växjö Avfallsanläggning med ÅVC-del 
och deponi, mottagning av avfall 
för mellanlagring, deponering och 
behandling.

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förbehandlingsanläggning  
Häringetorp

Växjö Förbehandling av matavfall för 
produktion av biogas.

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden 
och Jordbruksverket

Ingelstad ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Lammhult ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Norremark ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Rottne ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åby ÅVC Växjö Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Äskya avfallsanläggning 
och ÅVC

Älmhult Avfallsanläggning med ÅVC-del 
och deponi, mottagning av avfall 
för mellanlagring, deponering och 
behandling. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Liatorp ÅVC Älmhult Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Älmhults kommun, miljö- och byggnämnden

Elsemåla ÅVC Tingsryd Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Länsstyrelsen i Kronobergs Län 

Ryd ÅVC Tingsryd Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Rävemåla ÅVC Tingsryd Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Väckelsång ÅVC Tingsryd Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden
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Anläggningar i SSAM:s regi 2020
Anläggning Kommun Verksamhet Tillsynsmyndighet

Trädgårdskompostupplag 
Björkeberg 1.1

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Trädgårdskompostupplag 
Ryd 1:3

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Trädgårdskompostupplag 
Urshult 1.52

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Trädgårdskompostupplag 
Linneryd 5.40

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Trädgårdskompostupplag 
Örmo 3.1

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Trädgårdskompostupplag 
Rävemåla 1.54

Tingsryd Mottagning av trädgårdsavfall Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Lessebo ÅVC Lessebo Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Alandsköp ÅVC Markaryd Återvinningscentral, mottagning 
av grovavfall

Markaryds kommun, miljö- och 
byggnadsnämnden

Övriga tillståndspliktiga anläggningar av betydelse i Lessebo, Markaryd, 
Tingsryd, Växjö, Älmhults kommuner 2020

Namn Kommun Verksamhet Tillsynsmyndighet

Telestads 
deponeringsanläggning 

Växjö Deponi för jord- och 
schaktmassor

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stena Recycling AB Växjö Lagring, sortering av skrot, 
brännbart, papper, plast och 
farligt avfall

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Suez Recycling AB Växjö Lagring och omlastning av skrot, 
byggavfall industriavfall. papper, 
plast samt mindre mängder farligt 
avfall.

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sweden Recycling Växjö Lagring av kvicksilverhaltigt 
avfall, blyhaltigt avfall, avfall från 
tandläkarmottagningar

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Älmeboda Maskinservice Tingsryd Bildemontering Länsstyrelsen i Kronobergs län

Timsfors Bil och 
traktortjänst

Markaryd Transport av avfall, återvinning Markaryds kommun, miljö- och 
byggnadsnämnden

Södra Sunnerbo 
Renhållning AB

Markaryd Transport av avfall, återvinning Markaryds kommun, miljö- och 
byggnadsnämnden

SUEZ Recycling AB Älmhult Lagring och omlastning av plast, 
wellpapp, brännbart, blandskrot 
och elektronik. Mellanlagring av 
farligt avfall.

Älmhults kommun, miljö- och byggnämnden

STENA Aluminium Älmhult Återvinning av aluminium. Länsstyrelsen i Kronobergs län

Tekniska kontoret, 
asfaltåtervinning

Älmhult Behandling och återvinning av 
asfalt.

Älmhults kommun, miljö- och byggnämnden 
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Växjö
Förutom ovan listade tillståndspliktiga avfallsanläggningar finns det i kommunen följande anmälningspliktiga 
avfallsbehandlare; fyra auktoriserade bildemonteringar, tre verksamheter som förbereder elektronikavfall för 
återanvändning, nio verksamheter som hanterar schaktmassor, två skrothanterare, en verksamhet som tar emot brännbart 
verksamhetsavfall för sortering och en som tar emot trä för flisning.

Tingsryd
Förutom ovan listade tillståndspliktiga avfallsanläggningar finns det i kommunen följande anmälningspliktiga 
avfallsbehandlare; en som behandlar asfaltkross, rivningsavfall och farligt avfall, en auktoriserad bilskrotare, ytterligare 
en som behandlar mellanlagring av främst icke farligt industriavfall från Elsemåla återvinningscentral och en vilande 
avfallsbehandlare.

Markaryd
Förekommer inga övriga avfallsbehandlare i kommunen. 

Lessebo
Förutom ovan listade tillståndspliktiga avfallsanläggningar finns det i kommunen följande anmälningspliktiga 
avfallsbehandlare; en auktoriserad bildemontering, en verksamhet som behandlar uttjänta ljuskällor och två verksamheter 
som kan transportera och lagra avfall. 

Älmhult
Förutom ovan listade tillståndspliktiga avfallsanläggningar finns det även i kommunen en annan anmälningspliktig 
avfallsbehandlare som är en auktoriserad bildemonterare, EL-MA Bildemontering KB.

Övriga anläggningar av betydelse i regionen 2020

Namn Kommun Verksamhet 

Ljungby Energi Ljungby Förbränning av rest- och grovavfall

Eksjö Energi Eksjö Förbränning av rest- och grovavfall

Nybro Energi Nybro Förbränning av rest- och grovavfall

Biogasanläggning Sundet (Växjö kommun) Växjö Produktion av biogas och uppgradering till fordonsgas

Swerec i Sverige AB Värnamo Återvinning av plast

Van Werven Borås Återvinning av plast

Ragn-Sells Halmstad Behandling av farligt avfall

Stena Recycling Halmstad Behandling av elavfall

Halmstads energi och miljö Halmstad Förbränning av rest- och grovavfall
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Bilaga 4

Nedlagda deponier
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Nedlagda deponier inom Lessebo kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 
(2014)

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Lessebo brukstipp Lessebo 9:1 Lessebo kommun 3 Inventering enligt MIFO 1.
Håller på att sluttäckas.

Lessebo gamla 
hushållstipp

Lessebo 9:1 Lessebo kommun 4 Inventering enligt MIFO 1. 
Håller på att sluttäckas. 

Hovmantorps 
hushållstipp

Kårlanda 1:13 Lessebo kommun 3 Inventering enligt MIFO 1. 
Ingen åtgärd är planerad.

Kosta hushållstipp Rislycke 1:7 Lessebo kommun 3 Inventering enligt MIFO 1. 
Ingen åtgärd är planerad.

Hushållstippen i 
Skruv

Ljuders-
Hästebäck 1:23

Lessebo kommun 4 Inventering enligt MIFO 1. 
Ingen åtgärd är planerad. 

Kyrkbyn
Lessebo

Djurhult 
Norregård 1:12, 
1:17, 1:19

Lessebo kommun/
Teknikinvest

4

Oset
Lessebo

Lessebo Bruks 
Annex 1:1

Klippans finpappersbruk 4

Lessebo stentipp Fetebo 2:2 Lessebo kommun 4

Byggtipp
Hovmantorp

Stickan 1 Ragnar Ottosons Bygg AB 4

Sandviks glasbruk
Hovmantorp

Sandvik 8 Sandviks glasbruk/OKB 1

Udden
Hovmantorp

Udden 1 och 8 Lessebo kommun/
Bostadsstiftelsen

1 Sanerad och 
slutbesiktigad. 

Stentipp
Hovmantorp

Stickan 1 Lessebo kommun 4

Barktipp
Hovmantorp

Stickan 1 Jespersens Motor 4

Glasbrukstipp
Kosta

Kosta 36:13 1

Jord- och stubbtipp
Kosta

Dåvedshult 11:12 Lessebo kommun 4

Ångsågen 
Skruv

Skruv Västergård 
1:137

Lessebo kommun 3
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Nedlagda deponier inom Markaryds kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Alandsköp Alandsköp 1:54 Markaryds kommun Oklassad Håller på att sluttäckas 

 Brunnen 2 och 
Brunnen 3

Privat Oklassad   

 Bråthult 3:1 Munksjö Lagamil Oklassad   

 Kvarnagård 1:1 Okänd Oklassad   

 Ljungen1, 
Ljungen 2, 
Ljungen 3 och 
Ljungen 6

Okänd Oklassad   

 Markaryd 9:1 Okänd Oklassad   

Smurfit Kappa Markaryd 7:80 Munksjö Lagamil Oklassad  Ej miljömässigt motiverat 
eller ekonomiskt rimligt 
att genomföra ytterligare 
åtgärder. Behövs ej någon 
löpande kontroll enligt Lst.

Vägverkets g:a 
sandlager

Traryd 3:316 Vägverket Oklassad   

Alandsköp Alandsköp 1:54 Markaryds kommun Oklassad Håller på att sluttäckas 

 Brunnen 2 och 
Brunnen 3

Privat Oklassad   

 Bråthult 3:1 Munksjö Lagamil Oklassad   

 Kvarnagård 1:1 Okänd Oklassad   

 Ljungen1, 
Ljungen 2, 
Ljungen 3 och 
Ljungen 6

Okänd Oklassad   

 Markaryd 9:1 Okänd Oklassad   

Smurfit Kappa Markaryd 7:80 Munksjö Lagamil Oklassad  Ej miljömässigt motiverat 
eller ekonomiskt rimligt 
att genomföra ytterligare 
åtgärder. Behövs ej någon 
löpande kontroll enligt Lst.

Vägverkets g:a 
sandlager

Traryd 3:316 Vägverket Oklassad   
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Nedlagda deponier inom Tingsryds kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 
(2006)

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Bjällernäs Bjällernäs
1:107

Ind/Tingsryds kommun 4 Städning

Björkeberg Björkeberg 1:1 Tingsryds kommun 4

Dunsmåla Dunsmåla 1:4 Tingsryds kommun 4 Städning, Vattenprov

Hammarsnäs Hammarsnäs
1:7

Tingsryds kommun 4 Städning

Hensmåla Hensmåla 1:54 Tingsryds kommun 4

Hjortalid Hjortalid 1:5 Industri 4 Vattenprov

Korrö Korrö 2:1 Privat 2b Fortsatt kontroll vid 
vattentäkt

Linneryd Linneryd 5:1 Tingsryds kommun 4

Möckleryd Möckleryd 1:7 Tingsryds kommun 4

Ryd 1 Ryd 1:3 Tingsryds kommun 4 Städning, kompletterande 
täckning

Ryd 2 Okänd Tingsryds kommun 4 Städning

Rävemåla Rävemåla 1:54 Tingsryds kommun 4 Städning, provtagning

Skärsjöhult Skärsjöhult
1:1, 2:1

Tingsryds kommun 4

Slattesmåla Slattesmåla
1:28

Tingsryds kommun 4

Smöramåla Smöramåla
2:6

Tingsryds kommun 4 Städning

Tingsmåla Tingsmåla
1:19, 1:50

Tingsryds kommun 4

Tingsryd 1 Tingsryd 2:34 Tingsryds kommun/Privat 2b Kontroll av pågående 
verksamhet, vattenprov 
i dike

Tingsryd 2 Örnen 13 Tingsryds kommun 4 Städning

Väckelsång 3 Väckelsång 3
12:1

Tingsryds kommun 4 Städning

Älmeboda Älmeboda
2:30

Tingsryds kommun 4

Konga 1 Örmo 1:1 Tingsryds kommun 4

Konga 2 Örmo 1:4 Tingsryds kommun 4 Städning, provtagning

Konga 3 Okänd Industri 4

Ryd 3 Okänd Industri 4

Elserås Elserås 1:7 Tingsryds kommun 3 (måttlig 
risk)

Riskklass enl. MIFO 
2012-05
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Nedlagda deponier inom Växjö kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Bergsnäs Bergkvara 6:1 Växjö kommun  2  

Bramstorp Tegnaby 18:5 Växjö kommun  3  

Bäckalund Furuby 5:3 Växjö kommun  4  

Böksholm Sulfiten 1:1 Växjö kommun  2  

Falkvägen-
Skogsvägen

Södra Rottne 
7:76

Växjö kommun  4  

Fläkten Fläkten nr.6 Växjö kommun  4  

Fridhem Åryd 2:1 Växjö kommun  4  

Furuby nya Furuby 5:3 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Fäbromaden Åryd 1:19 Växjö kommun  2  

Gullhögarna Rödje 1:1 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Hammarnäs a/ 
Klavreström

Heda 1:16 & 1:4 Växjö kommun  2  

Hammarnäs b/ 
Klavreström 

Klavreda 3:30 Växjö kommun  2  

Helenetorp Helenetorp 1:9 Växjö kommun  4  

Hollstorp  Växjö kommun  Oklassad Bedömd av MoH.

Holmsryd Holmsryd 1:8 Växjö kommun  4 Eventuellt lägga ner 
kontrollprogrammet

Häringetorp Häringetorp 1:2 Växjö kommun   Aktiv + Sluttäckt 

Höjden Hemset 1:19 Växjö kommun  4  

Idrottsplatsen Södra Rottne 
23:24

Växjö kommun  4  

Kanalen Åby Växjö kommun  4  

Kråketorp Kråketorp 2:8 Växjö kommun  4  

Ljungsåkra Vederslöv 7:58 Växjö kommun  4  

Ljungsåsa Ljungsåsa 1:61 Växjö kommun  2  

Märatorp Odenslanda 4:7 Växjö kommun  4  

Mästreda Mästreda 2:8 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Möre Holmsryd 1:8 Växjö kommun  2  

Mörkaskog Mörkaskog 1:74 Växjö kommun  2  

N:a industriområdet Norregård 4:73 Växjö kommun  2  

Norremark Växjö 9:32 Växjö kommun  1 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Nyborg Västregård 3:98 Växjö kommun  4  

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Nedlagda deponier inom Växjö kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Nykvarn Furuby 2:17 Växjö kommun  4  

Nöbbele Nöbbele 2:10 Växjö kommun  3  

Pettersborg Åbyfors 2:1 Växjö kommun  2 Eventuellt lägga ner 
kontrollprogrammet.

Rensborg Persgård 7:2 Växjö kommun  2  

Rävåsen Torsås 6:1 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

S:t Sigfridsdeponin  Växjö kommun  Oklassad Bedömd av MoH.

Skirstippen Skir 10:48 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Skogslund Tävelsås 11:1 Växjö kommun  4  

Skönarbo Marklanda 7:1 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Smalspåret Rottne södra 7:76 Växjö kommun  2 Examensarbete med en 
påbörjad MIFO är gjord.

Strandbjörket Växjö 10:29 Växjö kommun  4  

Söreskog Söreskog 1:2 Växjö kommun  4  

Torsås Torsås 6:1 Växjö kommun  2  

Vartorpsvägen Rottne Södra 
23.4

Växjö kommun  2  

Vedkärr Vedkärr 2:20 Växjö kommun  3  

Västra mark Västra 
industriområdet 
Smeden 
2, 3 och 6, 
Kopparslagaren 
1, 2, och 3, 
Sadelmakaren 
3, Repslagaren 
3, Tunnbindaren 
3, 4, 5 och 7, 
Hattmakaren 1, 
handskmakaren 
1, Växjö 8:7, 
Växjö 8:2, Växjö 
8:8 

Växjö kommun  2  

Örnvägen-Hökvägen Södra Rottne 
7:190, Södra 
Rottne 7:191, 
Södra Rottne 
7:193 och Södra 
Rottne 7:192

Växjö kommun  4
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Nedlagda deponier inom Älmhults kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Göterydstippen Göteryd 1:1 Älmhults kommun 4 -

Staverydstippen Staveryd 1:1 Älmhults kommun, alt. 
Södra skogsägarna

2 -

(Deponi Delary)

Deponi Ryfors Göteryds-Ryd 1:1 Älmhults kommun E 3 -

Deponi Hallaryd Hallaryd 3:1 Älmhults kommun 4 -

Göteryds sågverk 
(deponi)

Juddhult 1:20 Göteryds sågverk 2 (gäller hela 
anläggningen 
och inte 
enbart 
deponin)

3 -

Deponi Pjätteryd 1 Pjätteryd 1:1 Älmhults kommun 4 -

Deponi Pjätteryd 2 Pjätteryd 1:1 Älmhults kommun 4 -

Deponi Sånnaböke Sånnaböke 1:44 Älmhults kommun 4 -

Möckelns sågverk 
(deponi)

Sånnaböke 1:47 Möckelns sågverk (försatt i 
konkurs och verksamheten 
har upphört), i viss mån 
även Älmhults kommun 

4 -

Deponi Värpeshult 1 Stenbrohults-
Värpeshult 2:4

Älmhults kommun 4 -

Deponi Värpeshult 2 Stenbrohults-
Värpeshult 2:4

Älmhults kommun 4 -

Bråthults sågverk. 
(deponi)

Bråthult 1:14, 1:15 Bråthults sågverk 2 (gäller hela 
anläggningen 
och inte 
enbart 
deponin)

4 -

Deponi Eneryda, 
Hörda

Hörda 1:20 Älmhults kommun 2 -

Eneryda sågverk 1 Eneryda 8:3 Eneryda sågverk (för 
närvarande ATA Timber)

2 (gäller hela 
anläggningen 
och inte 
enbart 
deponin)

3 -

Deponi Virestad Virestad 1:1 Älmhults kommun 2 -

Deponi Petersborg Häradsmåla 1:1 Älmhults kommun 4 -

Deponi  Torbjörnahult Torbjörnahult 
2:16 (Alternativt 
Torbjörnahult 1:5

Älmhults kommun 4 -

Häradsbäcks sågverk Häradsbäck 1:87 - MKM - Sanerat ner till nivåer av 
MKM. 

Deponi vid Snickeri 
(tidigare CeHå).

Härlunda-
Långhult 1:33

Tidigare CeHå Industri 
AB, numera sannolikt 
Härlunda Snickeri AB.

3 -

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Nedlagda deponier inom Älmhults kommun

Deponins namn Fastighets-
beteckning

Tidigare verksam- 
 hetsutövare

Riskklass 
enligt 
MIFO, fas 1 

Riskklass 
enligt 
annan 
metod

Vidtagna och 
planerade åtgärder 
där kommunen varit 
verksamhetsutövare

Deponi Grävlingsrås Grävlingsrås 1:5 Älmhults LBC 2 -

Älmhults bruks 
deponi

Tidigare angivet 
Blåsippan 4. Idag 
Blåsippan 1

Älmhults bruk 3 3 Osäkerhet kring vilken 
omfattning som fanns 
kvar på platsen eller finns 
kvar idag med tanke på 
placering och med tanke 
på ny byggnation.

Gotthards deponi Gotthard 7 Gotthard Nilsson (ev. 
Stena Aluminium i 
dagsläget)

1 3 Planerad framställning av 
huvudstudie under 2020. 
Initieras av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län.

Deponi Gränsholmen Ormakulla 2:1 
(tidigare Stg 826)

Älmhults kommun 2 Pågående 
markanvändning i form 
av användning av avfall 
för anläggningsändamål 
på platsen idag. Syfte: 
anläggning av skidbacke.
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Bilaga 5 

Uppföljning av äldre 
avfallsplaner 2020
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Inledning
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, ska avfalls
planen innehålla en uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplaner. Nedanstående sammanställning följer upp 
kommunernas tidigare avfallsplaners mål och åtgärder. Uppföljningen skiljer sig åt från kommun till kommun då respektive 
kommun tidigare har haft separata avfallsplaner.  

🙂 : målet har uppnåtts. 

😐 : vissa åtgärder genomförda men målet är inte uppnått. 

🙁 : åtgärder inte genomförda och målet inte uppnått. 
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Lessebo kommun; 2014–2018 
Inriktningsmål 1: 
Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska 
minska 

En av de viktigaste uppgifterna inom avfallshanteringen är att åstadkomma ett miljösäkert omhändertagande av avfall samt 
upplysa om miljörisker av felaktig hantering av avfallet. 

Delmål 1.1 
Avfallsmängden till avfallsförbränning ska minska. 🙂

Mätning/Indikator 
Hushållsavfall som har skickats till förbränning har minskat med 441 ton mellan åren 2014  2018.

Nedan följer mängderna för respektive år.
2014: 2 531 ton
2015: 2 568 ton
2016: 2 368 ton
2017: 2 262 ton
2018: 2 090 ton

Kommentar 
Vi har tolkat att det endast är hushållsavfall som avses i delmålet. 

Delmål 1.2 
Hushållen ska känna till vad farligt avfall är och varför det är farligt. 🙁

Mätning/Indikator 
Ingen riktad aktivitet har gjorts.

Kommentar 

Delmål 1.3
Hushållen ska känna till hur man på bästa sätt tar  
hand om sin kompost. 

🙁

Mätning/Indikator 
Ingen riktad aktivitet har gjorts.

Kommentar 
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Inriktningsmål 2: 
De resurser som finns i avfallet ska tas tillvara 

Genom återanvändning och återvinning kan olika jungfruliga resurser sparas. En effektiv återvinning av material och energi 
ur avfall minskar också avfallshanteringens miljöpåverkan. Att använda återvunnen råvara i produktionen innebär också i de 
flesta fall att mindre energi krävs än vad som är fallet vid användning av jungfrulig råvara. 

Delmål 2.1
Kommunen kommer före år 2017 att sortera ut sitt bioavfall för  
behandling i någon av närregionens biogasanläggningar. 

🙁

Mätning/Indikator 
Befintligt insamlingssystem med endast osorterad fraktion kvarstår.  

Kommentar 
Byte av system för insamling av hushållsavfall är beslutat. På hösten 2019, kommer fyrfackssystemet att införas för 
villahushåll i Lessebo kommun.

Delmål 2.2
När sluttäckning av Lessebo avfallsupplag är slutförd bör allt 
slam spridas på åkermark, under förutsättning att slammet inte 
innehåller oacceptabelt höga halter av miljöstörande ämnen. 

Målet  
kan inte  
utvärderas.

Mätning/Indikator 

Kommentar 
Sluttäckningen beräknas vara slutförd 2022. 
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Inriktningsmål 3: 
Avfall ska hanteras på ett säkert sätt med avseende på 
hälsa och miljö 

Nedlagda avfallsupplag (d.v.s. avfallsupplag som är nedlagda före 16 juli 2001) utgör främst risk för förorening av grund och 
ytvatten. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre deponier är generellt sämre än vid de deponier som är i drift 
idag. Alla nedlagda deponier behöver därför identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för 
människors hälsa och för miljön åtgärdas. 

Delmål 3.1
De före år 2001 nedlagda avfallsupplagen åtgärdas på ett sådant 
sätt att ytterligare åtgärder eller kontroller inte bedöms nödvändiga 
för att skydda hälsa och miljö. 

😐

Mätning/Indikator 
Inventering enligt MIFO fas 1 har gjorts på följande nedlagda avfallsupplag: 

Lessebo brukstipp 
Lessebo gamla hushållstipp
Hovmantorps hushållstipp
Kosta hushållstipp
Skruv hushållstipp

Kommentar 
Inventeringen gjordes 2014 av RP Teknik AB. Däremot har inga åtgärder vidtagits efter utförd inventering. 

Delmål 3.2
Sluttäckning av Lessebo deponi är genomförd och godkänd av 
Länsstyrelsen år 2022. 

Målet  
kan inte  
utvärderas.

Mätning/Indikator 

Kommentar 
Sluttäckningen beräknas vara slutförd 2022. 
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Inriktningsmål 4: 
Avfallshanteringen ska svara upp emot samhällets och 
kundernas krav på ekonomi, service och kvalitet

Lessebo kommun har ambitionen att genom kommunens återvinningscentral erbjuda invånare och företag avfallshanterings
system med en hög servicegrad, och samtidigt prioritera miljöhänsyn och resurshushållning. 

Delmål 4.1
Kommunen ska skapa förutsättningar för en regelbunden uppfölj-
ning av ÅVC:s besökare, beträffande antal besökare, åsikter mm. 

🙁

Mätning/Indikator 

Kommentar 
Inga förutsättningar har skapats för att kunna nå delmålet. 

Delmål 4.2
Ökat antal besökare på kommunens ÅVC. 

Målet  
kan inte  
utvärderas.

Mätning/Indikator 

Kommentar 
Ingen mätning av antalet besökare har genomförts, därmed kan ej delmålet utvärderas. 

Delmål 4.3
ÅVC ska hålla en god servicenivå där det ska vara lätt att sortera 
rätt. 

🙂

Mätning/Indikator 

Kommentar 
Vid ombyggnationen av Lessebo ÅVC 2009, gjordes anpassningar för att lättare kunna sortera rätt. ÅVC:n har  succesivt 
förbättrats under åren. I dagsläget finns också möjlighet för att lämna sina hela saker till återbruk. 2018 utökades 
öppettiderna. 
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Markaryds kommun; 2014–2018
Målområde 1: Minska den totala mängden avfall

För att minska den totala mängden avfall som produceras krävs i första hand information som syftar till ökat medvetande 
och motivation, samt en positiv attityd till miljö och avfallsfrågor bland medborgarna.

Delmål 1
Miljöinformation till invånare 🙂

Mätning/Indikator 
Miljöinformation till invånare.

Åtgärd  
genomförd

Kommentar 
Målet följs upp via kommunens målstyrningsprogram, Stratsys.

Delmål 2
Informationsarbete på hemsida och i skolor/förskolor 🙂

Mätning/Indikator 
Informationsarbete på hemsida och i skolor/förskolor 

Åtgärd  
genomförd

Kommentar 
Vi informerar löpande på hemsida och sociala medier.

Delmål 3
Städkampanj 🙂

Mätning/Indikator 
Städkampanj

Åtgärd  
genomförd

Kommentar 
Skräpplockarvecka i samarbete med Håll Sverige rent genomförs årligen.
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Målområde 2: Ökad andel återvinning

Målsättningen med avfallshanteringen är att minska det totala avfallet och öka återvinningen. 

Delmål 1
Samarbete med FTI. 🙂

Mätning/Indikator 
Samarbete med FTI.

Åtgärd  
genomförd

Kommentar 
Samverkan sker löpande med FTI.

Delmål 2
Informera kring återvinning av byggnadsmaterial vid  
rivningsansökan.

🙂

Mätning/Indikator 
Informera kring återvinning av byggnadsavfall vid rivningsansökan.

Åtgärd  
genomförd

Kommentar 
Information ges vid rivningslov.

Målområde 3: Matavfallet ska användas som resurs

När det gäller matavfall finns ett nationellt mål att återvinna 35 % samt att fosforföroreningarna i avlopp ska återföras till 
produktiv mark. 

Delmål 1
Utsortering av matavfall. 😐

Mätning/Indikator 
Utsortering av matavfall.

Åtgärd delvis 
genomförd.

Kommentar 
Beslut finns för fastighetsnära insamling.
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Tingsryds kommun; 2015–2020 
Målområde 1 – Minimera / förebygga avfall

Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera/förebygga avfallsmängderna genom att konsumera medvetet och hushålla 
med resurser.

Delmål 1
Samtliga anställda på kommunala förvaltningar och bolag  
skall utbildas i avfallshantering samt att minimera och  
förebygga avfall.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Utbildning av personal.

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
 

Delmål 2
År 2017 ska 75 % av pedagogisk personal i skolor, förskolor  
och skolbarnomsorg ha utbildats i avfallshantering samt i att 
 minimera och förebygga avfall. Kunskapen ska föras vidare till 
elever i verksamheterna.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Utbildning av pedagogisk personal. 

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
 

Delmål 3
Mängden hushållsavfall skall år 2020 inte överstiga 400 kg per 
invånare, dvs 90 % av 2012 års nivå.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Mängd avfall per invånare.

Resultatet är 
inte uppnått.

Kommentar 
Fortsatt arbete kommer att ske inom SSAM:s verksamhet där detta kommer att följas upp.
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Målområde 2: Öka återanvändning/återbruk av befintliga 
resurser

För att spara värdefulla resurser borde allt mer avfall återanvändas. Återanvändningen ska stimuleras genom nyttjande av ny 
teknik och samarbete med organisationer. System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. 

Delmål 1
Senast år 2015 skall det på Elsemåla återvinningscentral finnas 
möjlighet att lämna fungerande saker i en enklare typ av åter-
bruksstation, t ex i en container. Om möjligt skall det finnas en 
bemannad återbruksstation på Elsemåla återvinningscentral.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Möjligt att lämna fungerande saker på återbruksstation.

Idag finns 
det två ej 
bemannade, 
återbruks
stationer 
som drivs i 
samverkan 
med två olika 
ideella orga
nisationer.

Kommentar 
 

Delmål 2
År 2017 utreda bästa möjliga alternativ för framtida avsättning  
av avloppsslammet ur ekonomisk, teknisk och miljömässigt 
 perspektiv.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Utreda bästa möjliga alternativ för avsättning av avloppsslam.

Åtgärden är 
påbörjad, 
men ej ge
nomförd.

Kommentar 
VAenheten arbetar med detta, men det är inte klart.

Delmål 3
År 2017 skall hanteringen av schaktmassor och liknande vara 
 kartlagt samt förbättringsåtgärder vara föreslagna.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Förbättringsåtgärder föreslagna för hantering av schaktmassor och liknande.

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
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Delmål 4
År 2017 skall andelen återanvändbara/återbrukbara delar av 
hushållens grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5 %, 
jämfört med 2012 års nivå.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5 %.

Resultatet är 
ej analyserat.

Kommentar 
Detta är ännu ej analyserat.

Målområde 3: Förbättra och öka återvinningen av material

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att återvinna, men allt från kunskapsnivåer 
och tillgänglighet till återvinningsmöjligheter m.m. behöver utvecklas och förbättras. 

Delmål 1
Under år 2016 skall möjlighet till sortering av matavfall i 
 kommunens tätorter finnas.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Sortering av matavfall

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
Detta är inte gjort, men det kommer att genomföras under år 2019 inom SSAM:s regi.

Delmål 2
År 2016 skall möjligheten till insamling av förpackningar 
 förbättras för medborgarna och finnas i kommunal regi. Antalet 
insamlingsplatser skall öka till år 2016.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Insamling av förpackningar

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
Under år 2019 kommer 4fackssystem att införas inom hela kommunen inom SSAM:s regi.
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Delmål 3
Under år 2016 skall kommunala förvaltningar och bolag ha 
 sortering i alla förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det skall 
finnas ett kommungemensamt system för hämtning av sorterat 
avfall.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunala förvaltningar och bolag skall ha sortering i alla förpackningsfraktioner och farligt avfall. Kommungemen
samt system för hämtning av sorterat avfall.

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
Under år 2019 kommer 4fackssystem att införas inom hela kommunen inom SSAM:s regi.

Delmål 4
Under år 2016 skall avfall från offentliga platser sorteras i tre 
fraktioner – glas, metall och brännbart.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Sortering av avfall från offentliga platser i tre fraktioner.

Åtgärden är 
inte genom
förd.

Kommentar 
 

Delmål 5
Under år 2016 skall det finnas ett fungerande system för 
 omhändertagande av trädgårds- och parkavfall.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Fungerande system för omhändertagande av trädgårds och parkavfall.

Åtgärden är 
genomförd.

Kommentar 
Det är möjligt att lämna trädgårds och parkavfall på återvinningscentralen och det kommer att bli möjligt med en 
särskild tunna för hushållens trädgårdsavfall från hösten 2019.
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Målområde 4: Säkerställa hanteringen av farligt avfall

Hushåll och verksamheter skall hantera sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska inte finnas blandat med annat avfall. 

Delmål 1
Under år 2016 skall minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad 
som är farligt avfall och var det skall lämnas.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Hushållen ska ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det skall lämnas.

Resultatet 
har inte följts 
upp.

Kommentar 
Det är framtaget ett informationsmaterial, avfallsguiden. Men utfallet, när det gäller hushållens kunskap,  
har inte följts upp.

 

Delmål 2
Under år 2018 skall minst 50 % av icke anmälnings- eller tillstånds-
pliktiga verksamheter, som klassas som miljöfarlig verksamhet, ha 
haft tillsyn på sin hantering av farligt avfall.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Minst 50 % av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, som klassas som miljöfarlig verksamhet, skall ha 
haft tillsyn på sin hantering av farligt avfall.

Målet ännu 
inte nått.

Kommentar 
Arbete pågår, men målet är inte uppnått.

Delmål 3
År 2020 skall högst 0,1 % av kärlavfallet vara farligt avfall. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Högst 0,1 % av kärlavfallet vara farligt avfall. Målet ännu 

inte nått.

Kommentar 
I maj 2019 är inte detta mål nått, men det finns en option för insamling av farligt avfall vid införandet av  
fyrfackssystemet. Detta är ett problemområde som vi får arbeta vidare med inom SSAM.
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Växjö kommun; 2015–2020
Målområde 1: Hög anslutningsgrad för matavfallsinsamling

I Växjö kommun ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall senast år 2020.
Utfall anslutningsgrad 2018 var ca 89 %

Delmål 1
Ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen. 🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen.

Åtgärd  
genomförd.

Kommentar 
Matavfallsprojektet är färdigt och en slutrapport är framställd. Matavfallsprojektet har övergått helt till driften. 

Delmål 2
Upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid. 

Ingår i  
driften

Kommentar 
Under 2018 genomfördes en attitydundersökning och en plockanalys.

Målområde 2: Minska mängden hushållsavfall som går  
till förbränning

Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg/invånare och år senast år 2020. 
Utfallet 2018 var 178 kg/invånare, målet är alltså uppnått.  

Delmål 1
Öka sorteringen i flerbostadshus. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen i flerbostadshus.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Renhållningsavdelningen håller en tät kontakt med både fastighetsägare och fastighetsbolag. 
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Delmål 2
Öka viljan att sortera avfall. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka viljan att sortera avfall.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Under 2018 pågick upphandlingen av FNIinsamlingen i samband med ny entreprenad.

Delmål 3
Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska källsortera. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska källsortera.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Genomförs som en del av det löpande arbetet efter miljödiplomeringens avslut. Finns en förbättringspotential 
troligtvis inom hela kommunen. 

Delmål 4
Öka sorteringen på offentliga platser och under evenemang 
på stan.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen på offentliga platser och under evenemang på stan.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Källsorteringsstationerna blev försenade vid fabriken och kunde inte testas under 2018. I januari 2019 var det nio  
sorteringsstationer igång. Det fungerar dåligt med sorteringen, personal får eftersortera. 

Delmål 5
Förbättra hanteringen av fett och oljor från hushåll som går till 
förbränning.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Förbättra hanteringen av fett och oljor från hushåll som går till förbränning.

Ingen åtgärd 
gjord. 

Kommentar 
Ingen aktivitet genomförd under året. VA är intresserade att driva ett sådant projekt tillsammans med SSAM.  
SSAM:s miljöingenjör tar en diskussion med VA:s miljöingenjör angående ett sådant projekt. Kanske skulle vi  
kunna samla in på samtliga ÅVC:er?
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Delmål 6
Öka verksamheternas sortering av avfall. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka verksamheternas sortering av avfall.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Miljö och hälsa har under slutet av 2017 och början på 2018 genomfört ett projekt där de har tittat på  
avfallshantering på verksamheter som normalt inte har tillsyn. Det kan tex vara butiker/varuhus och större  
fastigheter, totalt 50 verksamheter har besökts. Vilket bör ha lett till en bättre sortering och hantering av avfall.

Målområde 3: Minska mängden brännbart grovavfall  
som går till förbränning 

Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85 kg/invånare och år senast år 2020.
Utfallet 2018 var 87 kg/invånare, målet är nära. 

Delmål 1
Öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller återanvänds. 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller återanvänds.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Den nya ÅVC:n på Norremark har byggts under året och kommer att tas i drift i januari 2019. Insamling av textilier 
har gjorts på samtliga ÅVC:er i Växjö och har fungerat bra, men har låga insamlade mängder. Ett mindre återbruk har 
funnits på Norremark under 2018. Ca 90 ton samlades in 2018. 

Delmål 2
Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att 
 återanvändningen ökar.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen av bygg och rivningsavfall och verka för att återanvändningen ökar.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Under året har Miljö och hälsa samarbetat med stadsbyggnadskontoret genom att göra tillsyn av hanteringen av  
avfall vid större rivningar. De har gjort tillsynsbesök och deltagit vid tekniska samråd. Vid tillsyn har det upplevts  
att hanteringen av rivningsavfall varit bra och att medvetenheten om hur det ska hanteras på ett miljömässigt bra  
sätt har varit god.

367



På väg mot ett Småland utan avfall: Avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner Bilaga 5   |   17

Målområde 4: Krav på sortering vid bygg- och 
 rivningsupphandlingar 

I kommunkoncernens samtliga bygg och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt 
Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till. 

Delmål 1
Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven ge-
nom samarbete mellan bolag, upphandlingsenheten och de förvalt-
ningar som upphandlar byggande och rivning.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven genom samarbete mellan bolag, upphandlingsenheten och 
de förvaltningar som upphandlar byggande och rivning.

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Fortlöpande arbete. Relevanta upphandlingar ska följa rutinen, men följs troligtvis inte. 

Målområde 5: Förebyggande av avfall

Förebygga att avfall uppstår och minska mängden farligt avfall. 

Delmål 1
Minska matsvinnet 😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Minska matsvinnet

Åtgärd pågår.

Kommentar 
Matsvinnet mäts vår och höst under två veckor för samtliga 109 kök. Tallrik, tillverkning och serveringssvinn. 
Tallrikssvinnet mäts varje dag.

Delmål 2
Öka återanvändning inom kommunkoncernens egna verksamheter. 🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka återanvändning inom kommunkoncernens egna verksamheter.

Åtgärd 
genomförd

Kommentar 
Möbelcirkeln är numera en permanent verksamhet under Arbete och välfärd, arbete och lärande, arbetsmarknad vuxna. 
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Delmål 3
Mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras fel minskar  
genom ökad tillgänglighet och kunskap.  

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Mängden farligt avfall och elavfall som sorteras fel minskar genom ökad tillgänglighet och kunskap.  

Åtgärd pågår

Kommentar 
Återvinningskorten har setts över för att kunna få företagen att betala för det faktiska avfallet som de lämnar.
Fortsatt arbete med kommunikation och information. Kommunikationen runt detta borde öka för att förbättra arbetet 
med FA. Skulle kunna samordnas med FNI kampanjen.

Delmål 4
Mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras fel minskar  
genom ökad tillgänglighet och kunskap.  

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunens fysiska planering bidrar till att minska framtida avfallsmängder.

Åtgärd ej 
påbörjad 

Kommentar 
Under 2018 har inget svar inkommit. Förslag från stadsbyggnadskontoret att frågan borde ligga hos renhållningen/
SSAM samt mark och exploatering

Delmål 5
Öka återanvändningen och återvinningen av massor i  
kommunkoncernen.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Öka återanvändningen och återvinningen av massor i kommunkoncernen.

Åtgärd pågår

Kommentar 
Kompostmassor har börjat användas i mindre skala i kommunens egen verksamhet. Under 2019 kommer ett nytt  
projekt att startas upp för att effektivisera komposteringen av trädgårdsavfall och göra massorna så gott som ogräsfria 
för att öka efterfrågan.

Delmål 6
Minska risken att historisk avfallshantering påverkar miljön  
negativt

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Minska risken att historisk avfallshantering påverkar miljön negativt

Åtgärd ej 
påbörjad 

Kommentar 
Inga aktiviteter genomförda. För att hinna med vidare arbete med MIFOinventering kommer ett projektförslag med 
budgetoffert att tas fram under 2019.
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Älmhults kommun; 2009-
Målområde: Avfallsmängder

Avfallsmängderna ska minska i Älmhult, bland annat genom en ökad återanvändning. Det ska finnas möjligheter att lämna 
begagnade föremål, varor och produkter till återanvändning. Hushåll och företag ska känna till var och hur det ska ske.  

Delmål 1
Kommunen ska arbeta aktivt för att återanvändningen ska öka. 🙂

Åtgärd
Senast år 2012 ska omhändertagande av begagnat material, t.ex. i en återbruksstation, vara etablerad.  Klar

Kommentar 
Kommunen ska på återvinningscentralerna muntligen och med hjälp av informationstavlor kontinuerligt informera  
om möjlighet att lämna begagnat till andra organisationer för återanvändning. 

Målområde: Farligt avfall 

Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i kommunen ska samlas in och omhändertas på 
ett miljöriktigt sätt.

Delmål 2
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket 
nöjda med hur det fungerar att bli av med det farliga avfallet.

😐

Åtgärd
Senast år 2010 ska kommunen genomföra informationskampanj om farligt avfall. Ej klar

Kommentar 
Kommentar: 79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller tillgängligheten till återvinningscentraler  
i kommunen (medborgarundersökning 2017).

Delmål 3
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket 
nöjda med hur det fungerar att bli av med el-avfallet. 

🙂

Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.

Kommentar 
Kommentar: 79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller tillgängligheten till återvinningscentraler  
i kommunen (medborgarundersökning 2017)
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Delmål 4
Senast år 2015 ska Älmhults kommun ha infört ett nytt  
insamlingssystem som ökar hushållens möjligheter att  
lämna sitt farliga avfall. 

🙁

Åtgärd
Senast 2010 ska en utredning genomföras om utveckling av insamlingssystemet för farligt avfall (inklusive elavfall), 
innefattande uppföljning av nationella erfarenheter av fastighetsnära insamling av farligt avfall.

Nej

Kommentar 
Fyrfackssystem under 2020, men endast batterier när det gäller farligt avfall.

Delmål 5
Senast år 2010 ska minst 90 % av invånarna ha kunskap om vad 
som är farligt avfall och var man ska/kan lämna sitt farliga avfall. 

😐

Åtgärd
Kommunen ska påverka brukare av bekämpningsmedel i trädgårdar och anläggningar att använda  
mindre giftiga kemikalier. 

Ej genomförd 

Ge information och rådgivning om farligt avfall till hushåll och företag genom att bland annat delta i  
nationella och regionala kampanjer om farligt avfall och ta fram målgruppsanpassat informationsmaterial. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Ej genomförd 

I samarbete med insamlingsentreprenörer verka för en dialog med återförsäljare av presumtivt farligt avfall,  
till exempel färghandlare och båttillbehörsförsäljare, samt större fastighetsägare. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

Ej genomförd 

Säkerställa hög kompetens inom området farligt avfall genom att bland annat genomföra återkommande  
utbildning av personalen inom renhållningsorganisationen samt rekrytera kompetent personal. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

Genomförd

Delmål 6
Ett livscykelperspektiv ska integreras i informationsarbetet,  
bland annat i syfte att välja miljöanpassade produkter och  
kemikalier och därigenom minska uppkomsten av farligt avfall.

🙁

Åtgärd
Informera om miljöanpassade alternativ till miljöfarliga produkter och kemikalier i bland annat informationsbroschyr. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Nej
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Delmål 7
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå gällande farligt avfall  
från sina egna verksamheter.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunens egen användning av kemikalier i arbetsmiljö och kontorsmiljö samt skolor ska 
inventeras senast år 2012.

Ej genomförd
(Kemikalie
smart förskola 
2017–2020)

Senast 2011 ska kommunen införa rutiner i syfte att säkerställa att farligt avfall från kommunens 
verksamheter omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

Delvis

Delmål 8
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå gällande farligt avfall från 
externa verksamheter. 

🙁

Åtgärd
Säkerställa hög kompetens hos miljötillsynen avseende farligt avfall.

Ansvar: Miljö och byggförvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Ej säkerställd 
kompetens

 

Målområde: Avfall till materialåtervinning

Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och sorterat material lämnas till återvinning.  
Andelen av avfallet som går till materialåtervinning ska öka.

Delmål 9
Älmhults kommun ska stödja en ökad insamling av förpackningar i 
hela kommunen. 2010 ska minst 75 % av kommuninnevånarna sva-
ra att de sorterar ut förpackningar till återvinning.  

😐

Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.

Kommentar 
Frågan är ej med i medborgarundersökningen. 2015 var förpackningar och returpapper 15 % av totala mängden avfall. 
Målet uppnås vid införandet av fyrfackssystemet.

Delmål 10
Älmhults kommun ska stödja en ökad insamling av tidningar i hela 
kommunen. 2010 ska minst 85 % av kommuninnevånarna svara att 
de sorterar ut tidningar till återvinning. 

😐

Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.

Kommentar 
Se kommentar föregående mål.
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Delmål 11
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda  
eller  mycket nöjda med hur det fungerar att bli av med  
förpackningsavfall och tidningar. Se delmål 2.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Verka för att antalet återvinningsstationer i kommunen ej minskar från nuvarande 16 st.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

2019: 15 st.

Olika åtgärder vidtas för att påverka utvecklingen för mer fastighetsnära insamling (FNI) av 
förpackningar och tidningar i samarbete med fastighetsägare, producenter och entreprenörer.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

Genomförd, 
fyrfack införs 
2020.

Kommunen ska kontinuerligt informera hushåll och företag om utsortering av förpackningar och tidningar.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

Nej

Kommunen ska senast år 2011 ordna med informatörer som står en gång på våren och en gång på hösten och  
informerar vid återvinningsstationer.  

Nej

Årligen följa upp mängden förpackningsavfall inom kommunen samt regelbundet följa upp hur uppställda mål uppnås.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad 

Delvis genom 
rapportering 
till Avfall 
Sverige

Senast år 2010 ska ett ”Sorteringskit” för villor ha utretts 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad

Fyrfacks
systemet 
införs 2020

Delmål 12
I kommunens fysiska planering ska det finnas väl underbyggda 
 förslag till platser för avfallshantering.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska ta fram förslag på platser för återvinningsstationer och andra anläggningar för avfallshantering. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö och byggförvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Detta görs i 
detaljplaner

Platser för avfallshantering ska finnas med i kommande planering. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö och byggförvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad

Görs i 
översiktlig 
planering.

Kommentar 
Görs idag i detaljplanering. Riktlinjer i översiktlig planering.
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Målområde Avfall till biologisk rening

Andelen avfall till biologisk behandling ska öka. Näring och mullbildande ämnen ska återföras i kretsloppet.

Delmål 13
Senast 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll,  
restauranger, storkök och butiker i Älmhults kommun återvinnas 
genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till 
såväl hemkompostering som central behandling.

🙁

Åtgärd
Utredning om organiskt avfall ska vara klar år 2009. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Nej

Senast år 2010, där så är motiverat, ska hanteringssystem med möjlighet till utsortering av matavfall från  
restauranger och storkök införas i kommunens egna verksamheter.  

Nej

Delmål 14
Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. 
Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat 
med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att 
efter behandling återföra till växtodling. 

🙁

Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.   

Delmål 15
Senast år 2015 ska minst 50 % av hushållen utanför tätorterna nyttja 
hemkompostering för den organiska delen av hushållsavfallet.

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2012 ska informations och tillsynskampanjer genomföras för att förbättra och utöka komposteringen av 
organiskt avfall på fastigheter utanför tät bebyggelse.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Måttlig kostnad 
 

Ej klar

Kommentar 
Statistik saknas
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Delmål 16
Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras 
till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. 

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska senast år 2012 påbörja planering för att återföra fosforföreningar 
till kretsloppet. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Låg kostnad  

Nej.
Lagstiftning håller på att förändras för att 
utvinna fosfor ur slammet. En slamplatta 
ska byggas under 2020 för att kunna lagra 
slammet.

Senast år 2010 ska det fattas beslut om slammet från kommunens avloppsreningsverk 
ska certifieras eller inte. 
 
Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Kommunen har inget certifierat slam

Slammet från vassbäddarna vid Älmhults reningsverk, liksom övrigt avloppsslam, ska 
senast år 2015 hålla en sådan kvalitet att det kan återföras i kretsloppet för livsmedels
produktion. 
 
Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Nej
Vassbäddar är bruk men fungerar dåligt.

Senast år 2011 ska inventeringen av belastningen på reningsverken från industrier ha 
reviderats för förbättrad slamkvalitet och reningseffekt.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad 

Delvis
Industriinventering kring vilka industrier 
som är anslutna gjordes 2012.

Kommunen ska regelbundet informera hushåll och företag om att skadliga ämnen som 
släpps ut i avloppet belastar slammet från reningsverket så det inte kan återföras i 
kretsloppet.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Låg kostnad  

Delvis. Via hemsidan och någon riktad 
information.

Målområde Avfall till energiutvinning

Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat. De resurser som finns i avfallet i form av energi tas tillvara 
på bästa möjliga sätt med hänsyn till ekonomi, miljö och teknik.

Delmål 17
Senast 2015 ska ett kvalitetssäkringssystem för hushållsavfall till 
energiutvinning införas för att säkerställa kraven på sortering och 
kontroll. 

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Vid nästa upphandling av behandling av hushållsavfall (avtalet ska gälla från 20110701) ska mängderna till  
förbränning ha minskat och kvalitén på avfallet ska ha ökat jämfört med år 2008. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad   

Ej klar

Kommentar 
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Målområden: Avfall till deponering

Avfall till deponering ska minska och avfallet ska vara väl sorterat, karakteriserat och kontrollerat. Vi ska ha god kännedom 
om nedlagda deponiers lägen i kommunen.

Delmål 18
Äskya avfallsanläggning ska fungera som ett centrum för  
kommunens kretsloppsarbete under överskådlig tid.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Lokal lakvattenhantering med dammar/våtmarker ska införas vid Äskya senast år 2012. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Hög kostnad   

Klar 2015

Deponigas ska även fortsättningsvis utvinnas i Äskya för förbränning i värmeverket.  

Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Låg kostnad  

Ja

Delmål 19
Senast 2010 ska kommunen ha skaffat sig tillräcklig kunskap om  
nedlagda deponier.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2010 ska samtliga nedlagda deponier vara inmätta och deras lägen ska vara dokumenterade. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Avfallsplan för Älmhults kommun 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Ja

Senast år 2013 ska lämpliga lägen för snödeponier ha identifierats. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad 

Ja

Kommentar 
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Målområde: Kommunikation och trovärdighet 

Avfallshanteringen i Älmhults kommun ska ge en god service och vara användarvänlig. Hushåll och verksamheter i Älmhult 
ska ha kunskap om och känna förtroende för avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, 
 trovärdighet och ha hög kvalitet. 

Delmål 20
År 2013 ska minst 80 % av invånarna ha kunskap om hur de ska 
 sortera sitt avfall, var det ska lämnas och varför avfallet ska sorteras.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska återkommande sprida lättillgänglig information till allmänheten om avfallshantering/sortering. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Delvis på 
hemsidan, vid 
behov riktad 
info

Kommunen ska informera allmänheten om farligt avfall, elektronikavfall, överblivna läkemedel etc. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Nej

Kommunen ska informera om den enskildes ansvar för avfallshanteringen. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad 

Nej

Kommunen ska genomföra återkommande informationsträffar med lokala organisationer/branscher  
där avfallsfrågor är ett tema. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad

Nej

Kommentar 
79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen  
(medborgarundersökning 2017). Ingen annan fråga i enkät om kunskap kring avfall.
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Delmål 21
År 2010 ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) för kommunens renhåll-
ningsverksamhet vara minst 63.

🙂

Åtgärd/Mätning/indikator
Arbeta aktivt med avfallsrelaterad miljökommunikation (inkl. avfallshanteringens miljöpåverkan) genom  
att bland annat förbättra befintliga informationskanaler såsom Avfallsplan för Älmhults kommun 

Åtgärd ej 
genomförd

informationsbroschyr och webbplatsen och utveckla nya, såsom skolinformation till barn och ungdomar samt  
information via media, såsom lokalpress, radio och TV.  
 
Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Hög kostnad  

Nej

Kommunen ska, med start senast år 2010, regelbundet genomföra kundenkäter.  
 
Ansvar: Tekniska förvaltningen  
Resursbehov: Hög kostnad  

Nej

I samarbete med förskolor och skolor informera om avfallet i ett kretsloppsperspektiv.  
Studiebesök ska utformas och marknadsföras gentemot skolor och förskolor.  
 
Ansvar: Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen  
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Nej

Kommentar 
2017: 65 (RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING)

Delmål 22
Älmhults kommun ska aktivt söka samarbete med andra  
aktörer i till exempel informationsfrågor. 

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska delta i regionala/nationella informationsprojekt genom till exempel Avfall Sverige.  
(Se avsnitt 5 Information, kommunikation och tillsyn.) 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

Kommunen ska senast 2012 skapa en eller flera permanenta referensgrupper för en utveckling av avfallshanteringen. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

Kommunen ska samarbeta med förpacknings och tidningsinsamlingen och tillsammans med dessa utveckla den lokalt 
anpassade informationen om insamling av förpackningar och tidningar. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd
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Delmål 23
Kommunen ska arbeta aktivt för att nedskräpningen ska minska. 🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2011 ska ett åtgärdsprogram för att minska nedskräpningen tas fram. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

(Håll Sverige 
rent kampanj)

Kommentar 
 

Delmål 24
Kommunen ska ha höga ambitioner för den egna interna 
 avfallshanteringen. 

🙁

Åtgärd/Mätning/indikator
Inom ramen för kommunens miljöarbete ska rutiner för avfallshantering i kommunens egna  
verksamheter införas senast år 2010. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö och byggförvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

Förbättra möjligheterna för källsortering i kommunhuset senast år 2010. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

Varje kommunal förvaltning ska utse miljökontakter, med klara arbetsuppgifter och extra tid till detta,  
senast år 2011. 

Ansvar: Samtliga förvaltningar 
Resursbehov: Låg kostnad  

Åtgärd ej 
genomförd

Några av kommunens skolor och förskolor ska arbeta för att införa ”grön flagg” senast år 2012. 

Ansvar: Utbildningsförvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Delvis

Kommunen ska senast år 2010 projektanställa en informatör under en tvåårsperiod. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Hög kostnad  

Utökad 
kommunika
tionsavd.
Åtgärd ej 
genomförd
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Målområde Transporter, logistik och arbetsmiljö 

Älmhults kommun ska aktivt driva ett systematiskt arbete kring arbetsmiljöfrågor inom avfallshanteringen.  
De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav och transporterna ska miljöanpassas i  
största möjliga utsträckning. Vi ska sträva efter att optimera det totala transportarbetet, inkluderat både de som  
lämnar och de som transporterar avfallet. 

Delmål 25
Insamling och transporter av avfall ska optimeras med avseende på 
miljö, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi senast år 2012.  

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
Utredning om nytt insamlingssystem ska vara klar senast år 2012. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Klar ca 2017

Vid inköp eller leasing av fordon och arbetsredskap samt vid upphandling för renhållningen skall  
kommunens styrdokument för trafiksäkerhet och miljöagerande för fordon i Älmhults kommun följas. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Låg kostnad  

Ja

Hur avfallshanteringen fungerar för rörelsehindrade i kommunen ska utredas senast år 2012. 

Ansvar: Tekniska förvaltningen 
Resursbehov: Måttlig kostnad  

Nej

Delmål 26
Senast år 2013 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket 
nöjda med hämtningen av hushållsavfall.

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.

Kommentar 
79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller tillgängligheten till återvinningscentraler i  
kommunen (medborgarundersökning 2017)

Delmål 27
Senast år 2013 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket 
nöjda med hur det fungerar att bli av med grovavfallet. 

😐

Åtgärd/Mätning/indikator
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta delmål.

Kommentar 
79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller tillgängligheten till återvinningscentraler i  
kommunen (medborgarundersökning 2017)
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Icke- teknisk sammanfattning 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult kommuner har samarbetat 
för att ta fram en gemensam avfallsplan, ”På väg mot ett Småland utan 
avfall”. Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) har samordnat arbetet. Den 
gemensamma avfallsplanen utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 
§ miljöbalken (1998:808). Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande 
avfallshantering, mål för avfallshanteringen, åtgärder för att uppnå dessa 
mål samt hur uppföljning ska ske.  

Avfallsplanen utgår bland annat från de globala målen och de nationella 
miljökvalitetsmålen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst 
utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av 
planens genomförande.  

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning 
och återbruk samt förebyggande av avfall. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av 
avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst 
som en följd av ökade tranporter av avfall även om vinsten av återvinningen 
är större än de negativa konsekvenserna av ökade transporter. 

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

Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av avfallsplanen ligger i linje 
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de 
globala målen.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Avfallsplanen utgör Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults 
kommuners (nedan benämnt kommunernas) avfallsplan enligt 15 kap. 41 § 
miljöbalken (1998:808).  

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid 
framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och  
miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera 
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om 
avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Kommunernas avfallsplan kommer att ange förutsättningar för att bedriva 
verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka 
miljön. Avfallsplanen påverkar avfallsanläggningar i kommunerna och har 
ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna 
miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att 
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl 
resursanvändning som avfallshantering i kommunerna. Genomförandet av 
den avfallsplan som är under framtagande för kommunerna bedöms 
innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. 

2019-12-04 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen meddelade 2019-12-23 att den 
inte hade några synpunkter på föreslagen avgränsning av MKB:n.  

2 Avfallsplan för Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö 
och Älmhult kommun 

2.1 Avfallsplanens syfte 
Syftet med kommunernas gemensamma avfallsplan är att få ett tydligt 
gemensamt styrdokument för Södra Smålands Avfall och miljö (SSAM) och 
ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning mot ett 
hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och återvinningen i 
kommunerna. 
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2.2 Avfallsplanens innehåll 
Kommunernas avfallsplan innehåller delmål och åtgärder under följande 
övergripande mål: 

1. Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom 
kommunorganisationerna och i samhället i övrigt  

2. Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska 
med 25 % per person till 2025 

3. Minst 70% av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska 
samlas in separat för biologisk behandling senast 2025. 

4. Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska 
minska  

5. Nedskräpningen i kommunerna ska minska  
 
Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste åtgärderna i avfallsplanen vara : 

 Vid minst två regionsövergripande upphandlingar per år ställs krav 
eller kriterier för avfallsminimering, varav minst en avseende IT 
under hela perioden 

 Inventera återbrukbart material vid rivning av kommunägda 
fastigheter som en del av rivningsplanen. Efterfråga och använda 
återbrukat byggmaterial i minst ett projekt vid ny- eller 
ombyggnationer av kommunägda bostäder och lokaler 

 Erbjuda samtliga villor och fritidshus fyrfacksinsamling 

 Införa källsortering i samtliga kommunala bostadsbolag och i 
samtliga kommunägda samhällsfastigheter 

Övriga åtgärder i avfallsplanen är följande: 

 Utreda ansvar och organisation kring strategiskt arbete med 
minimering och förebyggande av avfall. Kommunerna ska jobba 
aktivt med förebyggande inom åtminstone ett verksamhetsområde 

 Ta fram system för cirkulering av kommunägda möbler och 
inventarier  

 Genomföra strategiska kommunikationsinsatser med syfte att 
förebygga, återanvända och styra mot minskade avfallsmängder, att 
matavfallet som uppstår ska hamna i matavfallsinsamlingen, att det 
farliga avfallet ska samlas in på korrekt sätt samt att minska 
nedskräpningen. 

 Genomföra strategiskt arbete avseende matavfallsinsamling med 
verksamheter, offentlig förvaltning och fastighetsägare. 

 Genomföra kampanj avseende nedskräpning 

 Informera om och främja utökad källsortering och insamling av 
farligt avfall hos privata fastighetsägare och verksamhetsutövare  
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 Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material avseende ökat 
avfallsförebyggande och nedskräpning 

 Informera restauranger om möjligheten och miljövinsten med att 
sortera ut matavfall och fettavfall. 

 I något eller några bygglovs- eller rivningslovsärenden utöva tillsyn 
över hantering av avfall inklusive schaktmassor 

 Implementera Livsmedelsverkets metodik för hantering av matsvinn i 
kommunernas verksamhet 

 Samverka med serveringar och butiker för att minska matsvinn 

 Inventera framtida byggnation och rivningsprojekt i kommunerna för 
att identifera återbruksmöjligheter och lämpliga matchningar 

 I handläggning av rivningslov informera om att inventering av 
återanvänt material bör göras. Ställa krav på att rivningsavfall ska 
källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för 
basnivå plus en avfallsfraktion 

 Medverka till att etablera återbruksverksamhet av material från bygg 
och rivningssektorn 

 Återvinning och återanvändning av jord- och schaktmassor ska 
efterfrågas 

 Kompostera och tillverka jord av den del av trädgårdsavfallet som är 
lämplig 

 Införa källsortering i gatu- och parkmiljö i centrum i alla tätorter med 
över 3000 invånare 

 Införa textilinsamling och insamling av återbruksmaterial på alla 
ÅVC 

 Genomföra pilotprojekt avseende fastighetsnära textilinsamling 

 Genomföra inventering, riskklassning och prioritering av nedlagda 
deponier 

 Inventera SSAM´s fordon och se över krav på bränslen 

 Utreda hur organisationen för förebyggande och åtgärdande av 
nedskräpning ska se ut 

 Genomföra skräpmätningar för att följa upp utveckling och effekt av 
åtgärder 

 Infoga frågor om nedskräpning i SCB:s medborgarundersökning 

 Genomföra plockanalyser i samtliga kommuner med lämplig 
omfattning 
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 Följa renheten på insamlat matavfall och redovisa detta  fyra gånger 
per år 

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och 
program 

I arbetet med framtagande av avfallsplanen har hänsyn tagits till  följande 
kommunala planer/ arbete: 

 Energi, miljö- och klimatstrategiskt program, Lessebo kommun 

 Plan för arbete med hållbarhetsfrågor, Markaryds kommun 

 Tinsgsryds kommun arbetar med att implementera Agenda 2030 i de 
övergripande kommunfullmäktigemålen för kommunen 

 Hållbarhetsprogram för att nå de globala hållbarhetsmålen, Växjö 

 Miljöplan 2030, Älmhults kommun 

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

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområde 
I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna 
och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter 
eller tjänster inom avfallshanteringen som rör avfallsplanen och som 
väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till 
kumulativa effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger 
på de avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över hanteringen och 
behandlingen av avfallet. 

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, 
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara 
väsentliga för genomförande av avfallsplanen:   

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

 Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst 
åtgärder för att minska mängden avfall samt öka återanvändning och 
återvinning, exempelvis genom förebyggande av avfall, kommunernas 
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arbete för att förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk 
och bättre sortering 

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

 Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från 
transporter samt miljönytta ur klimatsynpunkt med återvinning av 
avfall 

 Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska 
miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens 
mål.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med 
hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns 
tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det 
exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna 
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för 
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen 
är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna 
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms 
dock endast generellt. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i 
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år 
som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 

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

 Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade 
vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred med mera). 
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 Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade 
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan 
medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten. 

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

 Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre 
temperaturer och fuktigare klimat. Detta kan exempelvis innebära att 
vissa växter, som exempelvis jättebalsamin, behöver tas omhand på 
speciellt sätt för att hindra spridning. 

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående 
klimateffekter, exempelvis lyfts arbetet med invasiva arter fram i kap 5.5 i 
huvuddokumentet 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en 
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis 
fysiska åtgärder i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets 
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de 
år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att 
på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål 
som har en koppling till avfallsminimering och avfallshantering. 

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

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte 
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny gemensam avfallsplan 
för kommunerna antas skulle kommunernas tidigare avfallsplaner kvarstå 
och fortsätta gälla.  

Samtliga mål som anges i de tidigare planerna har målår 2020 eller tidigare 
och behöver uppdateras. Det kan konstateras att med nollalternativet skulle 
ett viktigt verktyg saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder 
och ökad återvinning av avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs 
skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska 
kommunala avfallsplaner ses över minst vart fjärde år och vid behov 
revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplaner inte 
skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant 
alternativ. 
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3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som 
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns 
miljökvalitetsnormer för: 

 Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 

 Vatten (normer för statusklassificering) 

 Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 
rapportering av bullerkällor) 

 Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att 
planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder 
som respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja 
en god miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 
2001:554. Genomförandet av avfallsplan bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till 
följd av planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar 
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för 
kommuner med över 100 000 invånare. Eftersom ingen av kommunerna har 
mer än 100 000 invånare omfattas de ej av miljökvalitetsnormerna för 
buller.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” 
SFS 2010:477.  Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i 
FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya 
nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms 
inte innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de 
nationella mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel  
3.5-3.7 anges därför de mål på både nationell- och EU-nivå som berör 
avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunernas 
avfallsplan. 

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

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

 God bebyggd miljö 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

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

3.7 Nationella etappmål 
Etappmålen inom avfallsområdet är för närvarande följande. Dessa mål 
bedöms forsätta vara aktuella framöver: 

 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär 
att insatser ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i 
livsmedelskedjan ökar. Detta ska ske genom att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Dessutom ska 
minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. 

 Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska 
vidtas senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning, 
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent. 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av 
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan 
på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. 
Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av regeringsuppdrag om hållbar 
återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade delmål lyder: 

 År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara 
och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till 
åkermark. 

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara. 
Utredningen redovisades 17 januari 2020. 
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Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:  

 Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen 
år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter.  

 Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 
procent lägre än utsläppen år 1990. 

 Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart 
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med 
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. 

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara 
cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande 
sektorn i förhållande till 1990 års nivå.  

3.8 Nationell avfallsplan 
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella 
avfallsplanen. Det konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen 
mot cirkulär ekonomi. Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya 
mål, men anger områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- 
och rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt 
nedskräpning. 

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

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

3.9.2 Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder 
som syftar till att förbättra insamling av farligt avfall, minskad nedskräpning 
och arbetet med nedlagda deponier. 
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3.9.3 God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och 
åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 
samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen. 

4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön 
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna 
väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt delmål och 
åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur delmål inom 
respektive område sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, 
minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. 
Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på 
luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till 
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det 
sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till 
mark och vatten behandlas i kapitel 4.5 

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och 
miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt 
eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas 
negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa 
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många 
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i 
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan 
bidra till upplevelse av otrygga2  miljöer. Risken för mindre brott såsom 
klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även 
bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, 
exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är 
i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till påverkan 
på människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda 
till irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det 
nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar 
från trafikbuller ska minska.  

 
2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis 
genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av 
avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.  

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av 
föreslagen avfallsplan bedöms som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna 
bedöms påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och 
transporterna kommer inte att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 
Arbetet i avfallsplanen med farligt avfall handlar i huvudsak om 
kommunikations- och informationsinsatser för att styra det farliga avfallet 
rätt. Om dessa kommunikations- och informationsinsatser genomförs och 
dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur medföra 
minskade mängder farligt avfall i restavfallet och bidrar till framförallt mål 4, 
Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska. 

Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom 
exempelvis minskad nedskräpning i kommunen. Minskad nedskräpning 
bidrar till positiv upplevelse vid vistelse i städer och i andra områden som är 
viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, turister och andra besökande. Det 
bidrar även till upplevelse av ökad trygghet.  

Om det planerade aktiva arbetet, med bland annat kommunikationsinsatser 
och andra åtgärder genomförs kan detta medföra minskad nedskräpning. 
Om den aviserade utredningen om organisation för nedskräpningsarbete får 
till följd att långsiktigt arbete med nedskräpning genomförs kan även detta få 
en positiv inverkan på boendemiljön. 

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

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

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

 återbruk och avfallsförebyggande arbete 

 utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och 
grovavfall 

 förbättrad hantering av schaktmassor  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 
I kommunerna byggs för närvarande ett system med FNI (fastighetsnära 
insamling) ut för villahushåll. Flerbostadshus kommer att erbjudas 
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insamling av matavfall genom kommunens försorg. Genom producenterna 
kommer även flerbostadshus att erbjudas FNI för förpackningar och 
tidningar.  

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och 
biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed 
fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad 
klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen 
bildas biogödsel som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter 
användning av en ändlig resurs i form av fosforgödselmedel.  

Under 2018 samlades ca 69 kg förpackningar och returpapper3 per invånare 
in för återvinning, vilket är något högre än genomsnittet nationellt. 

Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom 
att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.  

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

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt 
sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt 
återvinning ökar.  

Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning 
kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv inverkan då 
återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att öka. 

Om föreslaget arbete med förbättring av kommunens eget arbete med 
förebyggande, återbruk och sortering av avfall inom de kommunala 
verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en förebild och gå före i 
arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete är det viktigt 
att utveckla rutiner och kunskap om avfallförebyggande och 
avfallsminimering i upphandlingar och inköp. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att 
ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid 
mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det 
och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Storleken på de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång 
sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

 
3 Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

För att öka de insamlade mängderna är det viktigt att insamlingen är 
lättillgänglig för de boende (se även kap 4.3.4)  

I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn. Erfarenhetsmässigt 
brukar det ofta föreligga svårigheter för kommunernas tillsynsmyndighet att 
prioritera frågor om sortering av exempelvis matavfall eller hantering av 
avfall generellt. Om målen och åtgärderna ska uppnås/ genomföras behöver 
dessa frågor prioriteras högre hos tillsynsmyndigheten och resurser kan 
behöva tillföras i form av exempelvis utbildning och rutiner. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med 
offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större 
resurshushållning. 

Det behöver säkerställas att de insamlade, sorterade, materialen uppfyller de 
krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny 
råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter. 

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

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 
Den största tätorten i regionen är Växjö med ca 69 000 invånare. Växjö är 
även residensstad för Kronobergs län, stiftstad för Växjö stift och 
universitetstad. I regionen finns även ett flertal mindre tätorter och mellan 
65 och 90% av kommuninvånarna bor i tätorter.  

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling 
av matavfall, förpackningar och tidningar, kan dock medföra risk för ökad 
konflikt mellan olika behov och önskemål för användning av yta i och nära 
bostäder. 

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare 
positiv miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

För att kunna förbättra möjlighetera att planera för avfallshantering vore det 
bra om avfallshanteringen finns med tidigt i planprocessen. Detta skulle i 
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sådant fall kunna medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

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

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 
Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en 
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir onödigt svinn och 
har därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person 
kasta ca 30 kg mat per år4, mat som hade kunnat ätas upp istället, det som 
kallas för matsvinn.   

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt 
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem 
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en 
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som 
presenterades år 20181 uppskattades antalet dödsfall till följd av 
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år5.  

De högsta föroreningsnivåerna för luft i kommunerna finns i Växjö. Dock 
visar genomförda mätningar och beräkningar att luftkvaliteten är relativt god 
och inga överskridanden av miljökvalitetsnormerna har påvisats. 

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större 
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre 
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, 
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall 
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en 
mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna 
som kommer direkt från avfallshanteringen.  

I kommunerna finns det 15 stycken fasta återvinningscentraler och en 
kretsloppspark (inklusive återbruk), för att göra det lätt för kommuninvånare 
att lämna avfall till återanvändning och till återvinning.  

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Om 
mängden transporter ökar när avfall delas in i fler fraktioner som ska 

 
4 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per 
person, varav ca 30 % är onödigt matavfall, matsvinn. 
5 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 
impacts”, C 317 
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transporteras till olika platser för återvinning kan detta inträffa. Införandet 
av fyrfackssystemet samordnar transporterna från villahushållen till 
omlastningen och minskar transporterna med privata bilar vilket till viss del 
kompenserar för eventuellt ökade transporter.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, 
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat 
negativt. Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får 
nedsättning av lungfunktion och cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli 
förhöjd temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning 
bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av 
transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika 
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat 
metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare 
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det 
inte sker betydande läckage till luft. 

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

 Minska mängden avfall som uppkommer 

 Öka materialåtervinningen 

 Öka andelen förnybara bränslen och effektivisera transporterna 

4.4.3.1 Minska mängden avfall 
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom 
minskade utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om 
mängden avfall som uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis 
50 kg/person och år (totala mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018 
var ca 470 kg/person) skulle den totala minskningen bli ca 7 080 ton avfall 
(se Tabell 1). Denna minskning skulle medföra minskade utsläpp av 
koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 15 600 ton 
koldioxidekvivalenter eller motsvarande ungefär 12 000 000 mil bilkörning 
med en medelstor bensindriven personbil. 

Tabell 1 Minskning av klimatpåverkan från avfallsförebyggande. Källa: Avfall Sverige 
Rapport 2019:19. 

Material Antal ton 
avfall 

Kg CO2e  Motsvarar mil 
(personbil, 
bensin) 

 
6 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
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Minskning 
avfall 50 
kg/inv 

7 080 15 600 0007 12 000 000 

Om arbetet med minskning av matsvinnet skulle innebära en minskning av 
mängden matavfall med 10 kg matavfall per invånare och år skulle det bidra 
till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med totalt 
ca 3 100 ton. Detta motsvarar i sin tur cirka 2 400 mils bilkörning med en 
medelstor bensindriven personbil8.   

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/ 
förebyggande av avfall som planeras kommer att ha stor positiv 
miljöpåverkan på luft och klimat när det får de effekter på människors 
beteenden som önskas. 

4.4.3.2 Ökad materialåtervinning 
Resultat från livscykelanalyser9 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är 
större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden 
transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att 
återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan 
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela 
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor 
samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och 
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror 
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid 
nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar 
glasförpackningar, som samlades in i kommunerna år 2018 skulle kunna 
bidra till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med 
ca 4 800 ton om allt materialåtervinns, se Tabell 2 nedan. Detta motsvarar i 
sin tur cirka 4 100 000 mils bilkörning med en medelstor bensindriven 
personbil.  

Tabell 2  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar om de återvinns. Källa: 
Avfall Sverige Rapport 2019:19 

Material Antal ton 
förpackningar 

Kg CO2e  Motsvarar mil 
(personbil, 
bensin) 

Papper 2 600 520 000 520 000 
Plast 1 460 876 000 700 000 
Metall 290 522 000 406 000 

 
7 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 141 582 personer. 10 kg x 141 582 personer = 1 420 ton. Enligt 
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   
8 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 141 582 personer. 10 kg x 141 582 personer = 1 420 ton. Enligt 
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   
9 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Glas 2 510 879 000 753 000 
Returpapper 2 850 2 000 000 1 710 000 
Totalt 9 710 4 797 000 4 089 000 

 
4.4.3.3 Öka andelen förnybara bränslen och effektivisera transporterna 
I avfallsplanen har kommunerna som mål att samtliga avfallstransporter ska 
ske med förnybara bränslen till 2021 och att bränsleförbrukningen för 
renhållningstransporterna ska minska med 5% mellan 2020 och 2021. 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

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

Åtgärderna för att säkerställa att förnybara bränslen används och att de 
avfallsrelaterade tranporterna effektiviseras behöver stärkas upp för att 
säkerställa att målen kan uppnås. 

Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas för att 
minska risken för metangasutsläpp om utredningar av gamla deponier visar 
på att detta är nödvändigt.  

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
kretsloppscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 
4.5.1.1 Nedlagda deponier 
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva 
och nedlagda deponier. I kommunerna finns 107 stycken identifierade 
nedlagda deponier. För flera av de nedlagda deponierna behöver någon form 
av åtgärd eller ytterligare bedömning genomföras.  

Kommun Antal 
identifierade 
deponier 

Riskklassade 
enligt MIFO1 
eller annan 
metod 

Lessebo 5 5 
Markaryd 8 2 
Tingsryd 25 25 
Växjö 46 44 
Älmhult 23 23 
Summa 107 99 
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4.5.1.2 Kretsloppscentraler och andra avfallsanläggningar 
I kommunerna finns det idag 16 st återvinnningscentraler (varav en 
kretsloppscentral) som drivs av SSAM. På återvinningscentralerna kan 
hushållen och företagare lämna lämna grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt 
avfall och återbruk.  

I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall.  

4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår 
olika sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål 
på deponier under många år. En annan typ av aska återvinns i Norge.  För att 
undvika att aska måste deponeras är det extra viktigt att det hushållsavfall 
som skickas till förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt 
att mängden avfall som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som 
kan återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid 
hantering av farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 
Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda 
deponier, som kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage 
av miljöfarliga ämnen kan bli störningar i ekosystemet och påverkan på 
människors hälsa. Det bedöms därför finnas en risk för utsläpp till mark, och 
omfattningen av konsekvenserna beror på typ och omfattning av utsläppet.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 
Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad 
återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång 
sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till 
omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad 
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.  

I avfallsplanen finns en åtgärd avseende inventering, riskklassning och 
prioritering av gamla deponier. Detta är bra men endast inventering och 
riskklassning gör ingen skillnad ur ett miljöperspektiv. 

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

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

Den inventering, riskklassning och prioritering som ska genomföras för 
gamla deponier behöver resultera i åtgärder där inventering och utredning 
visar på hög risk resultera i åtgärder. 
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4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att 
förbättrad insamling av återbruksmaterial bedöms bidra till positiv 
miljöpåverkan genom förebyggande av avfall på ”luft och klimatpåverkan” 
men även kan bidra till negativ inverkan genom att mängden transporter kan 
öka. Miljövinsten med återanvändiningen är dock större än de negativa 
konsekvenserna av ökade transporter.  

5 Sammanfattande bedömning 
5.1 Betydande miljöpåverkan 
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i 
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön. 

Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna medföra flera positiva 
miljökonsekvenser om arbetet för att uppnå mål och genomföra åtgärder är 
framgångsrikt.  

De åtgärder/ arbete som på lång sikt bedöms medföra störst betydande 
positiv miljöpåverkan rör arbetet med att:  

 Ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil som i det 
långa loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och 
därmed ger mindre avfall 

 Förebygga och återanvända/ återbruka avfallet från kommunala 
verksamheter  

 Förbättra upphandlingarna med krav som kan leda till att fler 
produkter kan återanvändas, till längre livslängd på varor, att 
material i större utsträckning kan återvinnas och att avfall på olika 
sätt kan förebyggas 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, och om 
informationsinsatserna får genomslag, kan det få stor positiv påverkan 
genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och 
hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen vara liten.  

5.2 Nationella miljömål 
Avfallsplanens mål ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och mål i 
Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av 
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avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, 
utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Avfallsplanens  inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter 
väl till globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget 
bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av 
genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås. 

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

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

 Erfarenhetsmässigt brukar det ofta föreligga svårigheter för 
kommunernas tillsynsmyndighet att prioritera frågor om sortering av 
exempelvis matavfall eller hantering av avfall generellt. Om målen 
och åtgärderna ska uppnås/ genomföras behöver dessa frågor 
prioriteras högre hos tillsynsmyndigheterna.  

 Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga 
upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med krav som 
leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. 
Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå 
större resurshushållning. 

 Det behöver säkerställas att de insamlade, sorterade, materialen 
uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna 
materialen till ny råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med 
förbättrad källsortering.  

 I arbetet med att öka återbruk och återvinning av bygg- och 
rivningsavfall i kommunala verksamheter behöver kvaliteten på det 
återbrukade/ återvunna materialet säkerställas. 

 För att öka de insamlade mängderna är det viktigt att insamlingen är 
lättillgänglig för de boende  

 För att kunna förbättra möjligheter att planera för avfallshantering 
behöver avfallshanteringen finnas med tidigt i planprocessen. Detta 
skulle i sådant fall kunna medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

 Säkerställa att informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen 
omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall 
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen 
ökar. Här råder kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna 
verksamheter och kan påverka de upphandlingar som genomförs och 
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de rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunerna föregår med 
gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att 
minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

 Åtgärderna för att säkerställa att förnybara bränslen används och att 
tranporterna effektiviseras för avfallsrelaterade transporter behöver 
stärkas upp för att säkerställa att målen kan uppnås 

 Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas om 
utredningar av gamla deponier visar på att detta är nödvändigt.  

 Den inventering, riskklassning och prioritering som ska genomföras 
för gamla deponier behöver där inventering och utredning visar på 
hög risk resultera i åtgärder. 

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

 

5.4 Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av 
föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk 
samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet 
av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad 
mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen 
är större än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter. 
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter till 
de nationella miljömålen.  

6 Uppföljning 
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av 
avfallsplanen. Det är tydligt angivet i avfallsplanen vem som har ansvar för 
genomförande samt att SSAM har ansvar för uppföljning, dels i form av 
uppföljningsforum 2 gånger per år och dels genom en redovisning av 
uppföljningen årligen som skickas till respektive kommun och till SSAM:s 
styrelse. 

Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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Sammanfattning av inkomna 
yttranden med kommentarer
Sammanfattning
• Majoriteten av remissinstanserna tycker förslaget på 

avfallsplan är ambitiöst och i sin helhet bra. Nedan 
redovisas en sammanfattning av hur synpunkterna i 
samrådet har hanterats samt de inkomna yttranden.

• Texten i huvudokumentet har i några fall redigerats 
om; stycken har bytt plats, rubriker har slagits samman 
o.s.v. för att öka läsbarheten. Texten har layoutats i en 
ny mall med syfte att ge ett korrekt och officiellt uttryck 
och så neutral att den fungerar för alla kommuner även 
om den inte följer någon kommuns grafiska profil.

• Delmål 5.1 utgår då aktiviteter kopplade till målet är 
identiska.

• I övrigt har inga mål eller delmål tagits bort, lagts till 
eller ändrats i beslutsunderlaget. 

• Ordningen på aktiviteterna har i vissa fall ändrats och 
omformulerats enligt nedan. 

• Tidplanen har justerats för några aktiviteter.
• En del inkomna synpunkter rör specifika frågor kring 

taxenivåer, genomförande av drifts- och kommunika-
tionsaktiviteter; sådant behandlas inte i avfallsplanen 
men har vidarebefordrats till berörda funktioner. 

Synpunkter som kommit in redogörs för nedan:

Huvuddokument
• Principiella frågor kring ansvar kommunerna  

kontra SSAM 
Det är viktigt att uppmärksamma att renhållningsord-
ningens avfallsplan är just kommunens avfallsplan och 
att den inte är ett verksamhetsdokument för renhåll-
ningen (SSAM i detta fall). Det är kommunen, som 
är formellt ansvarig enligt miljöbalken för att en avfalls-
plan tas fram och beslutas. 
 
Det framgår i 3 § Naturvårdsverket föreskrifter om 
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hante-
ring av avfall (NFS 2017:2) att avfallsplanen ska inne-
hålla mål och aktiviteter för att förebygga och hantera 
det avfall som kommunen ansvarar för. Detta ansvar är 
bredare än hushållsavfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken. 

Kommunen ansvarar även för bland annat avfall från 
gaturenhållning enligt lagen (1998:814) om gaturen-
hållning och skyltning samt avfall från reningsverk som 
utgör kommunens ansvar, som kommun, i egenskap av 
avfallsinnehavare enligt 15 kap. 11 § miljöbalken, för att 
nämna ett annat exempel.  
 
Mål och åtgärder ska avse fler aktörer än renhållningen 
och därför måste hela kommunen involveras.  
 
Eftersom avfallsplanen avser kommunen som kommun 
måste fler förvaltningar/bolag än SSAM vara inblanda-
de. I flera kommuner, t ex Eskilstuna och Sundsvall, har 
ansvaret för att ta fram avfallsplanen lagts på en central 
projektledare under kommunstyrelsen och renhållning-
en har endast utgjort en aktör bland flera i framtagandet 
av planen.  
 
Så skulle man kunnat ha gjort även för avfallsplanen för 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult, men 
här beslutades att samordna arbetet genom SSAM, där 
projektledning finansieras av SSAM medan konsultkost-
nader, annonsering, layout, deltagande i arbetsgrupp 
finansieras av kommunerna.  Att delvis finansiera fram-
tagande av avfallsplanen med taxemedel skulle kunna 
ifrågasättas då det är tveksamt att avfallsavgifter finansie-
rar framtagandet av avfallsplanen, då avfallsplanen inte 
direkt har att göra med insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av avfall (j fr 27 kap. 4 § miljöbalken). 

• Uppföljning av avfallsplanen 
SSAM kommer att ansvara för uppföljning av avfalls-
planen, bland annat genom att kalla till ett forum med 
någon deltagare per kommun. I detta forum finns det 
goda möjligheter att utbyta erfarenheter, dela med sig av 
omvärldsanalys, planera gemensamma satsningar inom 
ramen för målen i avfallsplanen. Respektive kommun 
måste dock ta ansvar för sin egen avfallshantering, t ex 
minimering av avfall inom skola och omsorg, minska 
matsvinn i kommunala kök, genom upphandling mini-
mera uppkomst av avfall osv. För detta arbete krävs att 
någon samordnar statistik och planerar, samtidigt finns 
det pengar att spara om avfallsmängderna minskar.
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• Taxor 
Synpunkter gällande taxor besvaras i avsnitt 4.2 i 
 huvuddokumentet. 
 
Avfallstaxa får endast användas till direkta åtgärder 
kopplade till insamling, transport, återvinning och bort-
skaffande av avfall (j fr 27 kap. 4 § miljöbalken), det är 
därför svårt att se att det finns någon formell grund för att 
avfallsavgifter kan användas till finansiering av åtgärder i 
förvaltningar som i grunden är skattefinansierade. Kom-
munerna har ett eget ansvar för sin verksamhet och för de 
mål och åtgärder som kommunfullmäktige beslutar om 
inom ramen för den avfallsplan som fastställs. Det finns 
knappast grund för att använda avfallsavgifter till åtgärder 
i andra delar av kommunen än renhållarens verksamhet.  

• Fysisk planering 
I samband med detaljplanering, bygglov o.s.v finns 
SSAM tillgänliga för diskussion om avfallsrelaterade 
frågor kopplad till fysisk planering. SSAM ser positivt på 
en tät dialog i forum som dessa.  

• Tillsynsansvar gällande utsortering av förpackningar 
En förtydligande text har tillfogats 4.6 om tillsyn över 
bestämmelserna om sortering av förpackningar. 

• Bekämpning av invasiva arter 
En kort beskrivning har tillfogats om rutiner för att 
bekämpa invasiva arter (stycke 5.5).  

• Hantering av nedlagda deponier 
En tydligare samlad bedömning av kommunernas redo-
visning av de nedlagda deponierna samt hur arbetet fram-
åt ska se ut har tillfogats i huvuddokumentet, stycke 5.6. 

• Hantering av slam från enskilda avlopp och slam från 
avloppsreningsverk 
Synpunkter om framtida utvecklingsarbete med slam-
hantering beskrivs översiktligt i stycke 5.8 i huvuddoku-
mentet. Ett nytt stycke (5.9) är tillfogat om hantering av 
slam från kommunernas avloppsreningsverk.  

• Mottagning av förorenade massor i Markaryd 
Anläggningen på Alandsköp saknar tillstånd för mel-
lanlagring eller behandling av förorenade massor. 
Hantering av förorenade massor kommer i framtiden 
att hanteras på Äskya och Häringetorps avfallsanlägg-
ningar. Yttrandet föranleder ingen förändring i besluts-
underlaget.

• Val av bränsle 
SSAM ser positivt på användning av biogas i sina och 
sina entreprenörers fordon, därför kommer SSAM:s 
sopbilar i Älmhult och Markaryd gå på biogas. Vid 
kommande upphandlingar finns synpunkten med. 
SSAM ser positivt på att stimulera till ökad efterfrågan 
på biogas, men ser det inte som sin primära uppgift.  

• Övrigt  
Synpunkter som rör specifika driftfrågor, abonnemang 
och tjänster samt specifik taxenivå hanteras inte i 
avfallsplanen. Synpunkter som rör Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen har hänvisats dit. 

Bilaga 1, Mål och åtgärder
• I samrådsförslaget användes både begreppen  aktiviteter 

och åtgärder. I underlaget används nu konsekvent 
 begreppet aktiviteter. 

• Ansvar gällande fastigheter 
Ansvar har ändrats till kommunernas bostads- och 
fastighetsbolag alternativt ansvarig nämnd för kommu-
nala fastigheter då Markaryds kommun äger fastigheter 
genom kommunal förvaltning. 
 

• Aktiviteter om förebyggande av avfall 
Bedömningen är att de aktiviteterna kring förebyggande 
av avfall i förslaget är en väsentlig ambitionsökning för 
samtliga kommuner och att det i dagsläget är en rimlig 
nivå. Det står naturligtvis kommunerna fritt att välja att 
jobba med ytterligare aktiviteter kring förebyggande av 
avfall. Yttrandet föranleder ingen förändring i besluts-
underlaget. 

• Aktivitet för att för att samla in fett från hushåll 
Hantering av fett från verksmaheter och hushåll har 
förtydligats i 5.9.  I aktivitet 3e har ”fettavfall” lagts till.   

• Indikator om återbruks- och textilinsamling 
Mängder inlämnat återbruksmaterial och textil följs av 
SSAM, däremot bedöms inte denna parameter indikera 
i vilken mån mängden brännbart avfall minskar eller 
ökar. En ökad mängd återbruksmaterial kan indikera 
såväl ökad konsumtion som ökad grad av inlämning av 
återbruk i förhållande till mängd brännbart avfall. Vid 
plockanalyser i det brännbara grovavfallet följs också 
mängden återbruksbart material och textil upp. Yttran-
det föranleder ingen förändring i beslutsunderlaget.
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• Aktivitet om källsortering i offentliga rummet 
Såsom aktiviteten är utformad ryms möjligheter att kom-
plettera med annan hantering än källsortering i tätorter, 
exempelvis enbart insamling av brännbart avfall. Yttran-
det föranleder ingen förändring i beslutsunderlaget. 

• Tillsyn av schaktmassor 
Ursprunglig lydelse: 
”Utöva tillsyn i något eller några bygglovsärenden och 
rivningslovsärenden, över planerad och faktisk hantering 
av avfall inklusive schaktmassor.” 
 
Aktiviteten har ändrats till följande lydelse: 
Utöva tillsyn över planerad och faktisk hantering av avfall 
inklusive schaktmassor som del i den ordinarie till-
synsverksamheten 

• Krav på användning av återbrukat byggmaterial 
Ursprunglig lydelse: 
”Vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder och 
lokaler ska återbrukat byggmaterial, i den utsträckning där 
det är lämpligt, efterfrågas, utvärderas och användas.” 
 
Aktiviteten har ändrats till följande lydelse: 
”Vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder 
och lokaler ska återbrukat byggmaterial efterfrågas, 
utvärderas och användas i minst ett projekt.”  
 
Förändringen innebär en ambitionssänkning av planens 
strävan att flytta avfallshanteringen upp i avfallshierar-
kin. Planens övriga mål och aktiviteter bedöms ändå ge 
stöd för att arbeta med frågan.   

• Aktivitet om att minska matsvinn 
Som en kommentar till delmål 1.2 har ett förtydligande 
gjorts att matsvinn omfattas av kökssvinn, serverings-
svinn och tallrikssvinn. 

• Aktivitet om information om återbruk i samband  
med rivningslov. 
Ursprunglig lydelse: 
”Informera i rivningslov att inventering av 
 återbruksmöjligheter bör göras.” 
 
Aktiviteten har ändrats till följande lydelse: 
”Informera i samband med handläggning av rivningslov 
om att inventering av återanvändbart material bör göras.” 
 
Ett förtydligande har gjorts att SSAM sammanställer en 
informationsprodukt. 

• Aktivitet om kontroll av utsortering av matavfall i 
samband med tillsyn 
Ursprunglig lydelse:  
”Genomföra tillsynsprojekt hos restauranger för att 
kontrollera att matavfall sorteras ut.” 
 
Aktiviteten har ändrats till följande lydelse: 
” Informera restauranger om möjligheten och miljö-
vinsten med att sortera ut matavfall och fettavfall. 
Ansvarig för aktiviteten är SSAM.”   
 
Förändringen innebär en ambitionssänkning av planens 
strävan att flytta avfallshanteringen upp i avfallshierar-
kin, då aktiviteten förändras från tillsyn till information. 
Ett förtydligande har gjorts att SSAM sammanställer en 
informationsprodukt.  

• Aktiviteter kring kommunikation som riktas till aktörer 
utanför kommunorganisationen  
Kommunikationsaktiviteter finns med som aktivitet 
kopplat till samtliga mål. Kommunikationsaktiviteterna 
kan vara såväl interna som externa; för att få avsedd 
 effekt i samhället måste de framförallt vara externa. 
Ingen ytterligare aktivitet anses nödvändigt för att för-
tydliga detta.  

• Delmål 4.3  
Årtalet har ändrats från 2021 till 2025, d.v.s till  
följande lydelse: 
”Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de 
 renhållningsrelaterade transporterna ske med förnyelse-
bara bränslen senast 2025.” 

• Delmål 4.4 
Årtalet har ändrats från 2021 till 2025, d.v.s till  
följande lydelse: 
”Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbruk-
ningen minska med 5 % från 2020 till 2025 i de renhåll-
ningsrelaterade transporterna.” 

• Delmål 5.1   
Delmål 5.1 ”Skapa en tydlig organisation och ansvarsför-
delning för att arbeta med förebyggande och åtgärdande 
av nedskräpning” utgår då aktiviteter kopplade till målet 
är identiska med delmålet.   

• Aktiviteter kring nedskräpning 
Mål nr 5 med tillhörande delmål och aktiviteter syftar till 
att minska nedskräpning. Vid genomförandet av aktivi-
teterna tar ansvarig oranisation med sig inkomna förslag 
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på åtgärder. Alla frågor relaterade till nedskräping ligger 
på kommunernas ansvarsområden, även kommunika-
tionsinsatser. Kommunikationsinsatserna samordnas 
med fördel gemensamt mellan kommunerna. 

Bilaga 4, nedlagda deponier
Synpunkter på fastighetsbeteckning, verksamhets utövare, 
riskklasser m.m. har gjorts för nedlagda deponier i 
 Markaryds, Tingsryds och Älmhults kommuner. 
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Förteckning över inkomna 
 yttranden
Kommunstyrelsen  
Lessebo kommun
Datum: 2020-02-14

Yttrande:
Kommunstyrelsen har inget att erinra, men anser att  
planen behöver ses över redaktionellt.

Samhällsbyggnads
förvaltningen Lessebo 
 kommun
Datum: 2020-02-14

Yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha en snabbare 
 implementering av källsortering i de kommunala storköken. 

Om inte medborgarna ser målen som möjliga att uppfylla 
och inte förpackningsindustrin tar fram mer anpassade för 
omhändertagande ser vi också problem med måluppfyllelsen.
Notering: Lessebo 9:1 innehåller 2 st deponier, 1 äldre ner-
lagd vid brukshundsklubben och den nuvarande vid Linne-
rydsvägen.

Kommunstyrelsen 
 Markaryds kommun
Datum: 2020-03-20

Yttrande:
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har kom-
munstyrelsens ordförande, med ledning av remissinstanser-
nas yttranden, sammanställt ett förslag till yttrande, daterat 
2020-03-11:

”Kommunstyrelsen anser att förslaget till avfallsplan är 
ambitiöst och framåtsyftande. För att nå de globala hållbar-
hetsmålen samt andra nationella, regionala och lokala mål/
strategier kommer det att krävas omfattande insatser. Prio-
riteringar inom miljömålsområdet kommer därför att vara 

nödvändiga. Att samordna insatserna på det sätt de ingående 
kommunerna i SSAM valt att göra, kommer sannolikt att 
innebära större möjligheter att uppfylla de uppsatta målsätt-
ningarna. Avfallsplanen kommer därför att ha stor betydelse 
för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som 
avfallshantering i kommunerna. 

Ambitionshöjningen innebär aktiviteter som kommer att 
innebära kostnader för såväl SSAM som kommunen. En del 
av dessa kostnader kommer att belasta skattekollektivet och 
kan inte finansieras enbart genom renhållningstaxan. Mål 
och insatser enligt avfallsplanen måste självklart bedömas 
i relation till kommunens andra uppdrag och åtaganden, 
varför det är positivt att en översiktlig kostnadsbedömning 
redovisats för de olika målen. 

Kommunstyrelsen avger följande synpunkter efter att ha 
tagit del av de lokala remissinstansernas yttranden: 

1. Mål 1 F om att minska, mäta och följa upp matsvinnet. 
Fokus för målet, aktiviteter och uppföljning bör även 
innefatta och fånga upp det s k serveringssvinnet. 

2. Mål 2 L bör ges följande lydelse:  
”SSAM kommer att arbeta fram en broschyr som kom-
munernas byggnadsnämnder kan dela ut i samband 
med ärenden som berör rivningslov.”  
 
Motivering: Kommunstyrelsen anser att ett myndig-
hetsbeslut ska vara tydligt för den sökande att förstå. 
Därför bör information som inte formellt är kopplat 
till myndighetsbeslutet distribueras separat. För att få 
likvärdiga bedömningar i samtliga SSAM:s kommuner 
anser kommunstyrelsen att SSAM ska arbeta fram 
 denna information.  

3. Mål 3 E bör ges följande lydelse:  
”Genomföra uppföljning hos restauranger för att 
 kontrollera att matavfall sorteras ut.”  
Ansvarig för att detta sker ska vara SSAM.  
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4. Motivering: SSAM kommer att utföra insamlingen i 
egen regi i Markaryds kommun. Därmed har bolaget 
betydligt större möjlighet att få en helhetsbild samt 
kontrollera hur efterlevnaden av utsorteringen sker än 
ett fåtal slumpvisa kontroller av kommunens tillsyns-
myndighet.  

5. Det bör noteras att Markaryds kommun inte har något 
kommunalt bostadsbolag (allmännytta). Några mål 
som avser allmännyttan kan således inte skrivas in i 
avfallsplanen för Markaryds kommun. 

6. Räddningstjänsten i Markaryds kommun påtalar 
att nulägesanalysen av avfallsplanen inte beskriver 
SSAM:s förmåga till omhändertagande av farligt avfall 
i form av förorenade massor. Enligt Räddningstjäns-
ten bör återvinningsanläggningen i Alandsköp inneha 
förmågan att mellanlagra minst 50 ton farligt avfall i 
form av förorenade massor i avvaktan på återvinning 
eller avskaffande. 

Till kommunstyrelsens yttrande bifogas följande syn punkter 
från övriga kommunala remissinstanser: Socialnämnden 
(2020-02-26, § 25), Utbildnings- och kulturnämnden, 
(2020-02-26, § 17), Miljö- och byggnadsnämnden  
(2020-03-10, § 22), Räddningstjänsten (2020-03-10)  
samt Markaryds Industribyggnads AB (2020-03-10).”

Kommunstyrelsen  
Tingsryds kommun
Datum: 2020-03-27

Yttrande: 
Tingsryds kommun anser att avfallsplanen är ambitiös, tydlig 
och väl strukturerad. Målen, indikatorerna och aktiviteter-
na är välformulerade men ställer höga krav på kommunen. 
Förslaget till ny avfallsplan innebär att Tingsryds kommun 
får ett fortsatt stort ansvar för arbetet kring avfallshantering-
en, för det förebyggande arbetet och för nerskräpning. För 
många av delmålen och tillhörande aktiviteter anges kom-
munen som ansvarig. Det här arbetet kommer att kräva att 
det, inom respektive kommun, finns en organisation med ett 
uttalat ansvar för renhållningsarbetet inom kommunen och 
att det även avsätts resurser för detta arbete. Det senare blir 
ett problem då kommunens resurser för avfallshanteringen 
överflyttats till SSAM i samband med bildandet av det kom-
munägda avfallsbolaget.

Kommunstyrelsen  
Växjö kommun 
Datum: 2020-04-07

Yttrande:
Beslut: Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med 
kommunchefens skrivelse daterad 24 mars 2020 på sam-
rådsförslaget för gemensam avfallsplan för Lessebo, Växjö, 
Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner.

Kommunen ser positivt på förslaget till avfallsplan. De åtgär-
der som är föreslagna väntas bidra till att målen i planen nås 
om de genomförs. Planens mål går väl i linje med Hållbara 
Växjö 2030 och genomförandet bidrar till att målbilderna för 
programmet nås. 

Växjö kommun ser positiv på förslaget till avfallsplan, dess 
åtgärder och mål. Dessa ligger helt i linje med Hållbara Växjö 
2030 och genomförandet av planen kommer att bidra till att 
målbilderna för Växjö kommun nås och ge det lokala arbetet 
ett tydligare ramverk för både avfallshantering och samver-
kan inom SSAM.

Kommunchefens skrivelse:
Några behov av insatser som nämnder och styrelser lyfter 
fram i sina remissyttranden är; 
 
Nedskräpning 
Det är av vikt att kommunen säkerställer ansvar och organi-
sation för att hantera olika typer av nedskräpning. Målet att 
sopsortera i gatu- och parkmiljö behöver kompletteras med 
annan hantering där det är mer lämpligt. 
 
Deponi /Avfall  
Det är angeläget att få en bättre kunskap om de nedlagda 
deponierna i kommunen. Åtgärderna kopplade till nedlagda 
deponier är viktiga. Det behövs en långsiktig plan för priori-
tering av åtgärder och resurser. 

Fler åtgärder för att förebygga avfall behövs för att vara ett 
gott exempel i samhället. 

Organisation och ansvar för återvinning av jord– och schakt-
massor i kommunen bör utredas. 

Åtgärder om byggåterbruk behöver ses över för att säkerställa 
att åtgärderna kan genomföras i praktiken. Idag finns inte de 
strukturella funktioner som behövs för att kunna göra detta. 
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Kommunikationsinsatser  
Det är fortsatt viktigt att  säkerställa olika förebyggande kom-
munikationsinsatser för att både  kunna minska nedskräpning 
och att avfall sorteras på rätt sätt. 

Åtgärder som riktas till aktörer utanför kommunorganisa-
tionen bör utökas.

Åtgärd för att för att samla in fett från hushåll och fett-
avskiljarslam bör läggas till. 
 
Bedömning 
Åtgärderna i avfallsplanen berör samtliga verksamheter inom 
kommunkoncernen i olika omfattning. 

Växjö kommun ser positiv på förslaget till avfallsplan, dess 
åtgärder och mål. Dessa ligger helt i linje med ”Hållbara 
Växjö 2030” och genomförandet av planen kommer att bidra 
till att målbilderna för Växjö kommun nås och ge det lokala 
arbetet ett tydligare ramverk för både avfallshantering och 
samverkan inom SSAM.

Kommunstyrelsen  
Älmhults kommun
Datum: 2020-04-07

Yttrande: 
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inlämna samråds-
yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag.  

Kommunledningsförvaltningen anser att det framtagna 
förslaget till avfallsplan för Älmhults kommun i stort är bra. 
Förslaget följer väl intentionerna utifrån Naturvårdsverkets 
vägledning för avfallsplan.

Kommunledningsförvaltningen vill särskilt lyfta områdena 
”Information och kommunikation”, ”Fysisk planering” samt 
”Tillsyn”.

Under 4.3 Information och kommunikation framhålls att 
bildandet av ett bolag ger större möjligheter till en mer 
samordnad och effektiv information samt att kommunikation 
och information är ett viktigt verktyg för att ändra beteende-
mönster. Denna bild delar kommunledningsförvaltningen.

Under 4.5 Fysisk planering anger SSAM att den fysiska plane-
ringen är instrumental för att nå en effektiv och hållbar avfalls-
hantering. Kommunledningsförvaltningen delar bilden att sam-

arbete och struktur mellan bolaget och planeringsavdelningarna 
i kommunerna behöver vara väl fungerande och att det är 
viktigt frågor som berör avfallshanteringen kommer in tidigt i 
planeringsskedet. Här önskar kommunledningsförvaltningen 
att SSAM tydligt anger att de kan vara inte bara remissinstans 
utan även tjäna som kunskapsbank i frågor som rör den fysiska 
planeringen och som är kopplade till avfallshanteringen. 

Under 4.6 Tillsyn anges att nämnd med ansvar för tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövar tillsyn 
enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Kommunledningsförvaltningen delar bilden av att nämnden 
med ansvar för tillsyn spelar en viktig roll utifrån dels dess 
roll och uppdrag att ge råd, information och stöd till företag 
samt allmänheten för att miljöbalkens ändamål skall kunna 
tillgodoses och dels utifrån den faktiska tillsynsrollen.  

Målområdena som anges i planen, ”Mål för avfallshantering 
till 2025” punkterna 1 till 5 bedöms av kommunledningsför-
valtningen som relevanta i sig. Ambitionsnivåerna i de en-
skilda målen anser kommunledningsförvaltningen däremot 
i vissa fall som satta utan att bakgrunden till nivåerna och 
konsekvenserna, främst ekonomiska, tillräckligt tydligt fram-
går. Kommunledningsförvaltningen har därför fört en dialog 
med de förvaltningar som främst berörs kring hur möjlighe-
terna till måluppfyllnad faktiskt ser ut. Utifrån de bedöm-
ningar som gjorts framförallt av tekniska förvaltningen är 
möjligheten till måluppfyllnad god och kommunledningsför-
valtningen kan därför inte se något behov av att dessa nivåer 
behöver justeras i avfallsplanen. 

Däremot ser kommunledningsförvaltningen att inom vissa 
områden bör ansvarsfördelningen mellan kommun och bolag 
justeras. Detta gäller framförallt informationsinsatser som 
till större delen bör vara samordnade och därmed hante-
ras centralt av det gemensamt ägda bolaget istället för att 
hanteras av varje enskild kommun. Detta skapar en större 
effektivitet genom att ett gemensamt grundmaterial används. 
Särskilt mot bakgrund av att det i förslaget till avfallsplan 
särskilt framhåll de samordningsvinster som kan göras ge-
nom en samlad information med en tydlig avsändare. 

Mer konkret anser kommunledningsförvaltningen att gällande 
punkten 2l) i Bilaga 1 ”Informera i rivningslov att inventering 
av återbruksmöjligheter bör göras”.  Här anges att ansvaret ska 
ligga på nämnd med ansvar för bygg- och rivningslov. Kom-
munledningsförvaltningen anser att framtagandet av informa-
tionsmaterialet bör ske av SSAM. Informationen får heller inte 
kunna sammanblandas med ett myndighetsbeslut och SSAM 
måste därför också stå som tydlig avsändare av informationen. 
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Gällande punkten 2n) i Bilaga 1 ””Att i något eller några 
bygglovsärenden samt i något eller några rivningslovsären-
den utöva tillsyn över planerad och faktisk hantering av avfall 
inklusive schaktmassor” anser kommunledningsförvaltning-
en att detta bör kompletteras med ett informationsmaterial 
som SSAM tar fram och som bolaget även är avsändare till. 

Gällande frågorna om nedskräpning anges att informations-
insatserna av skilda slag i stort åligger respektive kommun. 
Här anser kommunledningsförvaltningen att även om ned-
skräpning primärt berör kommunerna torde det ändå vara 
lämpligt att SSAM är delaktiga i framtagande av informa-
tionsmaterial samt i utarbetande av strategier som syftar till 
att minska nedskräpning. 

Under samrådsskedet har även Älmhults kommuns miljö- och 
byggnämnd inkommit med yttrande (Se bilaga ”Miljö- och 
byggnämndens samrådsyttrande” MOB 2020/21). 

Kommunledningsförvaltningen delar till vissa stycken de 
synpunkter som framförs i miljö- och byggnämndens yttrande 
men med två väsentliga undantag.

För det första framför miljö- och byggnämnden att Gällande 
punkt 2n) Bilaga 1 att tillsynen bör ersättas med någon form 
av informationsmaterial som hanteras av SSAM.

Kommunledningsförvaltningen delar miljö- och byggnämn-
dens syn om vikten av information och att SSAM i detta fall 
bör vara den tydliga avsändaren (se ovan) men anser inte att 
informationen kan ersätta tillsynen och därmed bör punktens 
innehåll om tillsyn kvarstå.

Kommunledningsförvaltningen kan inte se att innehållet i 
förslaget till avfallsplan i stort skulle äventyra miljö- och bygg-
nämndens självständighet som myndighet. I Naturvårdsver-
kets vägledning för avfallsplaner anges tydligt att avfallsplanen 
bör identifiera behov av åtgärder som kommunen behöver 
vidta utifrån sin roll som tillsynsmyndighet samt att planen 
bör innehålla såväl mål som åtgärder utifrån kommunens roll 
som tillsynsmyndighet vid rivning enligt plan- och bygglagen.

Vidare står det i miljöbalkens 26:e kapitel 1 § att: ”Tillsyns-
myndigheten skall dessutom genom rådgivning, information 
och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att bal-
kens ändamål skall kunna tillgodoses. Lag (2005:182).” Detta 
innebär att tillsynsmyndigheten inte bara får utan faktiskt 
skall fungera som rådgivande organ gentemot näringsliv 
och allmänhet samt tillhandahålla för sakområdet relevant 
information. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrel-
sen beslutar att lämna samrådsyttrande enligt kommunled-
ningsförvaltningens förslag. 
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SSAM:s styrelse
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s 
beslut
• Styrelsen för SSAM godkänner upprättat förslag på plan 

för förebyggande och hantering av avfall 2020–2025; 
Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults 
kommuner ”På väg mot ett Småland utan avfall”, med 
följande ändringar och tillägg:

• Texten under rubrik ”Aktivitet 1h, 1i, m fl Ansvar: kom-
munala bostads- och fastighetsbolag” ska ha följande 
lydelse: Kommunernas bostads- och fastighetsbolag 
 alternativt ansvarig nämnd för kommunala fastighe-
ter.

• Texten under rubrik ”Aktivitet 2m: Utöva tillsyn i något 
eller några bygglovsärenden och rivningslovsärenden, 
över planerad och faktisk hantering av avfall inklusive 
schaktmassor” ska ha följande lydelse: Utöva tillsyn 
över planerad och faktisk hantering av avfall inklusive 
schaktmassor som del i den ordinarie tillsynsverksam-
heten.

• Texten under rubrik ”Aktivitet 3e: Genomföra tillsyns-
projekt hos restauranger för att kontrollera att matavfall 
sorteras ut.

• Ansvar: nämnd med ansvar för miljötillsyn” ska ha 
följande lydelse: SSAM är ansvariga för att informera 
restauranger om möjligheten och miljövinsten med att 
sortera ut matavfall och fettavfall.

• Texten under rubrik ”Delmål 4.2: Kunskapen om ris-
kerna med de nedlagda deponierna ska vara god” ska 
ha följande lydelse: Nedlagda deponier i hela kommu-
nerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella 
riktlinjer. För prioriterade deponier ska åtgärds- och 
kontrollprogram tas fram.

• Texten under rubrik ”Delmål 5.1: Kommuninvånarnas 
kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och 
fler väljer att inte skräpa ner” ska ha följande lydelse: 
Kommuninvånarnas kunskap om problemet med ned-
skräpning ska öka och fler väljer att inte skräpa ner.

• Texten under rubrik ”Aktivitet 5c: Utveckla och tillgäng-
liggöra pedagogiskt material, riktat till skolor, ideella 
föreningar och liknande, för att höja kunskap och inspi-
rera till beteendeförändring för minskad nedskräpning.
Ansvar: Nämnd med ansvar för renhållningsfrågor” ska 
lyda enligt ursprungsförslaget.

• Texten under rubrik ”Aktivitet 5d: Genomföra en större 
kampanj riktad till allmänheten för att uppmärksamma 
problemet med nedskräpning. Ansvar: Nämnd med 
ansvar för renhållningsfrågor” ska lyda enligt ursprungs-
förslaget.

Länsstyrelsen i
Kronobergs län
Datum: 2020-03-13

Yttrande:
Avfallsplanen bör nämna något om hanteringen av invasiva 
arter. Vilken beredskap finns och vilka rutiner har kommu-
nerna för att förhindra spridning när det gäller mottagande 
av avfall innehållande invasiva arter? Sker till exempel 
malning av avfall som ska brännas? Vid malning uppstår 
en risk för spridning av fröer från vissa invasiva växtarter. 
Kommer jordmassor innehållande invasiva arter behandlas 
på ett särskilt sätt? 

Det är önskvärt med en tydligare samlad bedömning av 
kommunernas redovisning av de nedlagda deponierna samt 
hur arbetet framåt ska se ut. 

Nedlagda deponier bilaga 4 sida 85. Kolumnen Riskklass 
enligt MIFO har olika graderingar för Älmhults kommun, 
till exempel E, 2 och MKM. Det bör vara samstämmigt. 

Nedlagda deponier bilaga 4 sida 81, Markaryds kommun. 
Alandsköp deponeringsanläggning bör ha Markaryds kom-
mun som verksamhetsutövare.

Nedlagda deponier bilaga 4 sida 82, Tingsryds kommun. 
Fastighetsbeteckning saknas för samtliga deponier.

Nedlagda deponier bilaga 4 sida 82, Markaryds kommun. 
Smurfit Kappa, eller Munksjö Lagamill AB som objektet 
heter i EBH-stödet, har en riskklass 2 enligt MIFO. Det 
kan inte uteslutas att ytterligare aktiviteter behöver vidtas i 
framtiden. 

Avfallsplanen bör tydliggöra vad som gäller för, och vem 
som utövar tillsynen över, de hushåll som inte anses följa 
till exempel producentansvaret med utsortering av förpack-
ningar under punkt 4.6 om tillsyn. 
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Villaägarnas riksförbund
Datum: 2020-02-28

Yttrande:
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad avfallsplan och lämnar följande yttrande:

Vi tycker i princip att avfallsplanen är angelägen och bra 
och betonar bland målen Mängden mat-och restavfall samt 
brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person till år 
2025 och att Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i 
kommunerna ska samlas in separat för biologisk behandling 
senast år 2025 samt att Nedskräpningen i kommunerna ska 
minska.

Bland aktiviteter vill vi framhålla Erbjuda 100 % av villor och 
fritidshus fyrfackinsamling till år 2025.

Det är viktigt att vad som anges i lagstiftningen om vilka 
typer av tjänster och verksamheter som får finansieras via av-
fallstaxan. Grundavgiften är viktig att alla är med och betalar.

Fortlöpande information och kommunikation är nödvändigt 
för att uppnå målen i avfallsplanen. Avfallshanteringen är en 
del av den grundläggande infrastrukturen som måste beaktas 
vid planering och byggnation i kommunerna. Avfallsrådgiv-
ning till alla berörda är viktig för att nå önskade resultat.

Möjligheten att lämna trädgårdsavfall vid den egna fastigheten 
är utmärkt och spar många mils transporter. För andra typer 
av avfall som inte hämtas vid fastigheten är närheten till en 
återvinningscentral viktig. För Växjös del vore det önskvärt 
med en återvinningscentral i södra Teleborg eller i Vikaholm.
Producenterna ska ju bekosta insamlingen av förpackning-
ar och tidningar och detta bör framgå bättre för den breda 
allmänheten. I en framtid kanske producenterna också ska 
betala för andra slag av avfall. Det är av stor vikt att veta och 
få tydlig information om vad man slänger i respektive contai-
ner på en återvinningscentral och även vid återvinningssta-
tionerna och vem som ansvarar för skötsel etc.

I avsnitt 4 Avfall som omfattas av kommunalt renhållningsan-
svar är det mycket värdefullt att veta hur de olika avfallsslagen 
sorteras och var och hur avfallet återvinns eller slutdeponeras. 
Om allmänheten får större kunskap om detta kommer förstå-
elsen att öka för vikten om rätt sortering och återvinning.

Aktiviteter kring dessa frågor och övriga praktiska frågor 
önskar Villaägarna Kronoberg gärna delta i liksom fortsatta 
dialoger med SSAM.

En annan fråga som berör i första hand fastighetsägare 
 utanför tätorterna är hanteringen av slam från enskilda 
avlopp. Uppföljning av arbetssätt med mera bör utvecklas. 
Information och stimulansaktiviteter är viktiga nycklar för 
att lyckas i det fortsatta avfallsarbetet.

Växjö den 22 februari 2020
Ragnar Christerson
För Villaägarna Kronoberg

Region Kronoberg 
Datum: 2020-03-25 (efter avslutad samrådstid)

Yttrande:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar 
det till Södra Småland Avfall och Miljö AB.

Bilaga 1, Förslag till mål:
Precis som planen tydliggjort så är det viktigaste att före-
bygga avfall. För att följa detta anser Region Kronoberg att 
SSAM borde överväga ett mål om att minska hushållens 
totala avfallsmängd per invånare.  
 
Ett annat problem som remissen belyser är att för mycket 
avfall går till förbränning och mer borde gå till återbruk eller 
återvinning. Avfallsplanen saknar en indikator för att mäta 
hushållens återbruk. Region Kronoberg förstår att det kan 
finnas praktiska svårigheter att mäta detta. Kan inlämning 
till återbruk eller andel grovavfall som går till återbruk vara 
en möjlig indikator? En ökning av inlämning till återbruk 
behöver i och för sig inte bara vara positivt då det kan visa på 
en ökad konsumtion. Att mäta andelen återbruk av det som 
ändå lämnas in vore dock positivt. 
 
Textilier har en stor miljöpåverkan och mycket textilier ham-
nar idag i restavfallet trots att det kunde materialåtervinnas 
eller till och med återbrukas. Samtliga kommuner inom 
SSAM har idag textilåtervinning. Det vore positivt med en 
indikator som mätte andelen textilier i restavfall (t.ex. genom 
plockanalys som med indikatorn för matavfall) eller andel 
textilier som återbrukas.
 
I planen finns ett mål om förnybara drivmedel. Region 
Kronoberg anser att kommunerna bör prioritera biogas som 
drivmedel då man tar tillvara den biogas som produceras 
av det insamlade matavfallet samt att det kan leda till fler 
tankställen i länet.
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Förteckning över yttranden 
från privatpersoner 
20200123  
Andre Eeltink via epost:
 
Som styrmedel: Inför avfall taxa efter hämtningsintervall. 
Den nya fyrfacks soptunnor här en chip så att man kan se 
när den har ståt vid vägen för att tömma, så låt den som har 
mycket avfall betala för det.

20200124  
Bernt Ericson via epost:
 
Kan inte se om taxan går att dela på 2 eller tre hushåll i t.ex. 
ett radhusområde. Den möjligheten har vi f.n. i Markaryds 
Kommun, och det hade ju självfallet varit önskvärt fortsätt-
ningsvis i den nya avfallsplanen. Det förekommer mycket en 
personers hushåll och kan man dela på abonnemangen, så 
blir det ju bara ett hämtställe och färre kärl för Er att dela ut. 
Och en effektivare hämtningsprocess för Er del. En personers 
hushåll har ju i de flesta fall väldigt små mängder hushåll. 
Tacksam för Ditt svar och Dina kommentarer.

20200127  
Jimmy Hultberg via epost:
 
Vi har nu haft det nya avfallshanteringssystemet i ca 2 
 månader, och det börjar fungera bra. När det pratas om 
 detta, så inser de flesta, hur mycket avfall vi producerar, 
vilket säkert leder till eftertanke och förändrat beteende.

Synpunkter.
• Jag har läst den mycket omfattande och imponerande 

planen. Ni bör fokusera på några få mål med handlings-
planer och mätetal, som gemene man förstår, för att få 
så många som möjligt med på tåget.

• Påsarna för matavfallet är krångliga att hantera. Samma 
påse finns med förvikt bottendel, vilket underlättar. 
VMAB i Blekinge använder denna.

• När kommunen uppmanar till att lämna synpunkter,  
borde det finnas en länk till ett svarsformulär eller en 
mailadress vid artikeln på hemsidan (och tidnings-
artikeln).

20200217  
Kenneth Knutsson via epost:
 
Riksdagen beslutade på 90:talet att införa producentansvar 
för alla varor som företag importerar och producerar i landet. 
Detta innebär att företagen är ansvariga för sin produkt även 
efter att den tjänat ut.

För att klara kraven för tidningar och hushållsavfall gick 
 berörda företag samman och bildade det gemensamma 
bolaget FTI som anlade avfallsstationer i landets kommuner. 
Andra företag bildade bolag för ex. elektronik, däck m.m.

Sedan länge har:
FTI samlat in tidningar, hushållsförpackningar, plastförpack-
ningar, metallförpackningar och glasflaskor/burkar.
FTI:s hantering finansieras med försäljning av insamlade 
produkter och avgifter från producenterna. Som kund har 
man betalt emballaget när man köpt varan. Ex. glasburken 
när man köpt sylt. Undantag är flaskor i glas och plast som 
ingår i särskilt pantsystem.

Matrester och s.k. restprodukter skulle läggas i soptunnan. I 
vissa fall skulle restprodukter köras till kommunens avfalls-
anläggning.

Nu när SSAM tagit över skall vi sortera matrester och det vi tidi-
gare sorterat, enl. ovan, i 8 olika fack fördelade på två tunnor. Vi 
betalar SSAM en avgift för avfallshanteringen och de säljer viss 
del av avfallet vidare för återvinning. Detta finansierar dagens 
avfallshantering. När de nu tagit över en stor del av FTI:s hante-
ring kan man anta att även FTi måste bidra till finansieringen.

Kan det vara så att vi som köper mjölk, sylt, tidningar och  
andra varor bidrar till avfalls-hanteringen på två ställen?  
Jag tycker att avfallshanteringen är delvis rätt tänkt. 
• Men är det miljömässigt rätt tänkt att köra runt och 

hämta avfall med två bilar?
• Är det arbetsmiljömässigt rätt att återgå 20:talet år och 

låta chauffören hoppa in och ut ur bilen för varje tunna 
som skall tömmas? Eller kommer det i framtiden krävas 
av oss att vi skall stå och vänta på sopbilen för att själva 
hänga på tunnan?
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20200220  
Jesper Degerman via epost:

Hushållssopor på återvinningsstationer:
Folk dumpar kontinuerligt hushållssopor vid återvin-
ningsstationer (för mig personligt observerat vid slutet på 
Eriks gatan, Älmhult). Jag tror att detta har två potentiella 
orsaker. 1. Missförstånd eller ovetskap. 2. Illvilja och slöhet. 
Den första orsaken kan eventuellt lösas med bättre och 
tydligare skyltning/information gärna i form av piktogram. 
Den andra orsaken kan eventuellt lösas med tydligare på-
följder samt sporadiska inspektioner eller liknande.

Grovsopor på återvinningsstationer:
Folk dumpar kontinuerligt grovsopor vid återvinnings-
stationer. Jag tror att orsakerna är desamma som ovan 
beskrivet. Jag misstänker dock att om man har exempelvis 
1 trasig möbel kan det vara svårt att motivera detta med 
en enskild tur till närmsta återvinningscentral. Har man 
då inte extrautrymme att förvara sina grovsopor på “tills 
vidare” är det sannolikt därmed frestande att ställa möbeln 
vid återvinningsstationen istället. (Brist på tillgång till bil 
och/eller släp och liknande bidrar förmodligen i vissa fall 
också). En utsedd plats för att ställa grovsopor vid återvin-
ningsstationerna kan därför vara en bra idé. Eventuellt en-
ligt liknande schema som övriga material alternativt enligt 
specifikt utsatta datum. Ex. “sista söndagen varje månad” 
får man ställa grovsopor på återvinningsstationen för att 
det sedermera hämtas upp på måndagen.

Allmänna komposter för trädgårdsavfall:
Det dumpas trädgårdavfall lite här och var. Detta bru-
kar inte leda till några direkta problem men det kanske 
kan vara en smart sak att ta vara på och organisera. Den 
näringsrika jorden som sedan blir av komposteringen kan 
nyttjas av kommunen. I mitt huvud låter detta som något 
som vore förhållandevis billigt att få till och skulle resultera 
i ett trevligare intryck.

Uppmuntrande konst och utsmyckning av 
 återvinningsstationer:
Samtliga återvinningsstationer bör naturligtvis utformas 
efter maximal praktikalitet och funktionalitet i åtanke. 
 Högre och innåtlutande barriär för att undvika att lösa 
sopor blåser iväg och in över andras tomter kan vara smart. 
Men jag tänker att en sådan barriär kan göras lite snyggare 
också. Istället för ett standardstaket kan man tänka sig en 
mur sammansatt av återvunnet skrot från närmsta åter-

vinningscentral, ihopsvetsat, inmurat, eller liknande. Gärna 
målat i färger som ligger nära i skala till naturen runt om. 
Eller kanske en modern tappning på gärdesgård för att 
anspela på regionen? 

Bara några tankar.

20200314  
Bernth Johansson via epost:
 
För att ska kunna minska volymen av avfallet, vore det smart 
att informera alla om, att man kan vika ihop mjölkkartonger 
(och flera andra varianter) till ett minimum. Det måste vara 
en stor del av hushållens volym. Jag tror att man kan minska 
den delen till ca 5 %. Det blir många lastbilar! Lär kunderna 
hur man gör det lätt och smart. Det finns de som kan. Om 
bara hälften gör det, handlar det om stora volymer.
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Bilaga 8

Projektdirektiv
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Södra Smålands avfall och miljö 
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Anders Lundgren
Teknik och utveckling
Tel: 0470-43466
Email anders.lundgren@ssam.se

 
 
 
 

Projektdirektiv framtagande av avfallsplan 
för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och 
Markaryds kommuner 
Projektets bakgrund och syfte 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Från och med 2019-01-01 vilar renhållningsansvaret i kommunerna Lessebo, Växjö, 
Tingsryds, Älmhult och Markaryd på det kommunägda bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
(SSAM). Samtliga kommuners avfallsplaner behöver förnyas för att skapa gemensamma 
förutsättningar i ägarkommunerna. Med anledning av detta föreslås att en gemensam avfallsplan 
tas fram för kommunerna som är delägare i SSAM. 
 
Under våren 2018 fattade respektive kommunfullmäktige beslut om bildande av ett regionalt 
bolag för avfallshantering. I punkt 6 i beslutet framgår ”att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och förankra 
gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna”. Som ett viktigt 
led i att förankra arbetet med avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man 
avsätter erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen.  
 
 
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) framgår vad som ska ingå i avfallsplanen, i korthet: 

 Definitioner 
 Syfte, mål, åtgärder och styrmedel 
 Framtida insamlingssystem och anläggningar 
 Beskrivning av nuläge 
 Nedlagda deponier 
 Samråd och miljöbedömning 
 Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen och länsstyrelsens sammanställning 

423



Södra Smålands avfall och miljö 
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Syftet med avfallsplanen är att den ska utgöra ett strategiskt stöd för arbetet med att förebygga, 
omhänderta och behandla ägarkommunernas avfall. Avfallsplanen ska omfatta mål, åtgärder, 
framtid, nulägesanalys osv för all avfallshantering i kommunen, i första hand hanteringen som 
kommunen ansvarar för men också övrig avfallshantering.  
 
Mål 
I Miljöbalken 15 kap 41 § är föreskrivet att kommunen ska ha en avfallsplan. Ägarkommunernas 
nu gällande avfallsplaner innehåller åtgärder som sträcker sig som längst t.o.m. 2020. Med 
anledning av detta krävs en översyn av kommunernas avfallsplaner. Markaryds kommun har tagit 
fram ett förslag på ny avfallsplan, som dock inte varit på samråd. Förslagsvis revideras även detta 
förslag för att harmoniera med övriga kommuners avfallsplaner.  
 
Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för medlemskommunerna 
som hanterar förebyggande och hantering av avfall på ett så likartat sätt som möjligt. 
Avfallsplanen skakunna ligga till grund för en framtida effektiv och hållbar avfallshantering.  
 
Avgränsning och beroenden 
Det krävs ett engagemang från hela respektive kommuns organisation att bidra till att ta fram en 
avfallsplan, även om SSAM leder arbetet. Delar av planen innefattar verksamhet som SSAM 
ansvarar för, andra delar exempelvis förebyggande av avfall eller nedskräpning, omfattar 
verksamhet som andra funktioner inom kommunen ansvarar för, t. ex. skola- och 
utbildningsförvaltning, miljö- och hälsoskyddsförvaltning, omsorgsförvaltning, måltidsorganisation, 
planeringskontor osv. Beslut om att skicka planen på samråd och utställning, beslut om betydande 
miljöpåverkan samt fastställande av planen kommer också fattas av respektive kommun.  
 
För att tydliggöra uppdraget och för att skapa ett engagemang från hela kommunorganisationen 
föreslås respektive kommunstyrelse fatta beslut om att en avfallsplan ska tas fram gemensamt för 
ägarkommunerna samt att avsätta de resurser som krävs för att delta i arbetet. Arbetet föreslås 
ledas av SSAM i nära samarbete med respektive kommun. 
 
Som grund för arbetet med att ta fram en avfallsplan kommer underlagsmaterial från beslut om 
bildande av avfallsbolag samt underlag från pågående strategi- och visionsarbete för SSAM att 
användas. På så sätt blir arbetet effektivt då många underlag redan finns framme liksom förslag till 
ambitioner och målsättningar.  
 
Tidplan 
Jan-mars 2019:   Förankring, projektdirektiv, upphandling av konsultstöd 
Mars-nov 2019: Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt samråd, 

miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning   
Dec 2019 – feb 2020: Formellt samråd 
Mars-april 2020: Utställning 
Maj-juni 2020: Beslut om antagande 
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Södra Smålands avfall och miljö 
 
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3 
Tel. 0470-59 95 00  Org. nr. 559077-5853  Bg. nr. 5306-8425 
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Projektets budget och finansiering 
 
 

Budget   (kr) 
Konsultstöd, planering, 
uppstart, granskning 

85 000 

Struktur på planen 7 840 
Nulägesbeskrivning 117 600 
Nedlagda deponier 23 520 
Framtida infrastruktur, 
anläggningar 

39 200 

Styrmedel 23 520 
Konsekvenser; ekonomi, 
organisation, service 

23 520 

Strategisk miljöbedömning 
(MKB) 

62 720 

Seminarier 15 000 
Layout 40 000 
Totalt 437 920 

 
 
Uppskattning av arbetstid  

 Projektledning 25% av 18 mån, ca 760 h 2019-2020 motsvarande kostnad 358 000 kr (SSAM tar 
kostnaderna och ansvarar för projektledning) 

 Deltagande i referensgrupp (teknisk chef i resp ägarkommun, ca 8 möten) 
 Deltagande projektgrupp (en person/ägarkommun, ca 20 möten)  
 Deltagande i start- och slutseminarier (ca 3 personer/ägarkommun, 2-3 möten) 
 Deltagande i 4-6 tematiska projektgrupper med representation från ansvariga funktioner i 

kommunen för fysisk planering, måltider, tillsyn, upphandling osv. (ca 2 tillfällen och en 
deltagare/grupp) 

 Samt erforderligt arbete mellan respektive möten 

 
Avfallstaxan får bara användas för att finansiera insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som kommunen ansvarar för enligt miljöbalken. Det inbegriper den 
planering som behövs, men det omfattar inte kostnader för planering av annat avfall, åtgärder för 
att minska nedskräpning och andra delar som en avfallsplan ska innehålla. Det är därför, enligt 
Avfall Sverige, rimligt att kommunen finansierar framtagande a av avfallsplanen med skattemedel, 
exempelvis kostnader för projektledare och eventuella konsultstöd. Således bör de delar av 
kostnaderna som inte faller inom SSAM:s ansvarsområde fördelas på ägarkommunerna enligt 
följande.  
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Kommun Ägarandel SEK 
Växjö  65,21% 285 568 
Tingsryd 8,92% 39 062 
Lessebo 6,31% 27 633 
Älmhult 12,28% 53 777 
Markaryd 7,28% 31 881 

 
 
 
Projektorganisation 
En arbetsgrupp kommer sättas samman med deltagare från alla ägarkommuner och SSAM. 
Tematiska möten kommer att hantera olika aspekter av innehållet i avfallsplanen (exv 
upphandling, matsvinn, nedlagda deponier, fysisk planering osv) och vid behov kommer tematiska 
arbetsgrupper bildas. Konsultstöd kommer att handlas upp med syfte att bistå i detaljplaneringen 
av processen, delta vid ett startmöte samt vid behov granska arbetsmaterial. Vid behov kommer 
tematiska arbetsgrupper att bildas.  
 
Styrgrupp för projektet utgörs av SSAM:s ledningsgrupp. Respektive nämnds tekniske chef 
kommer att utgöra en referensgrupp till projektet.  
 
 
Växjö den DD MM ÅÅ 
 
______________________________   
Jessica Cedervall 
VD SSAM      
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  1(2) 

Kommunledningsförvaltning 
Paul Robertsson   
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Äskande om investeringsmedel för byggnation av 
F-6 Paradisskolan 
Ärendenummer KS 2018/136 

 
Ärendebeskrivning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att upphandla byggnation av ny F-6 skola på området Paradiset.  
Tekniska nämnden har inväntat anbudsöppnandet för att kunna äska en så 
rättvisande summa som möjligt. 
Tekniska nämnden beslutade 2020-05-26, ärendenummer TN 2020/42, att 
föreslå kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag 
om 300 Mkr för byggnation av Paradisskolan.  
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker behovet av att kommunfullmäktige 
fattar beslut om att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om 300 Mkr 
för uppförande av ny skola F-6 på Paradisområdet. Förvaltningen gör 
bedömningen att det är av yttersta vikt att tidsplan för byggnationen kan hållas 
och att skolan står klar att tas i bruk av utbildningsnämnden till höstterminen 
2022.   
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämndens äskande om 
investeringsanslag om 300 Mkr för byggnation av ny F-6 skola på 
Paradisområdet. 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 (denna 

skrivelse) 

 Tekniska nämndens beslut 2020-05-26, Ärendenummer TN 2020/42 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  2(2) 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska 

nämndens begäran om investeringsanslag om 300 Mkr för byggnation av ny 
F-6 skola på Paradisområdet. 

 
 
 
 
Paul Robertsson Anders Nyberg 
Planeringschef                                                    Tf Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 51 Äskande om investeringsmedel för 
byggnation av F-6 Paradisskolan 
Ärendenummer TN 2020/42 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 300 
mnkr för byggnation av Paradisskolan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk i augusti 
2022.  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 212, att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att upphandla byggnation av en ny F-6 skola på området 
Paradiset.  
Tekniska nämnden genomför en upphandling av byggentreprenaden för ny F-6 
skola enligt lagen om offentlig upphandling. För att summan som äskas av 
tekniska nämnden ska bli så rättvisande som möjligt har nämnden inväntat att 
anbudsöppnande (19 maj 2020) och är nu redo att äska en summa för 
byggnationen. 
Då behovet av en ny skola på Paradiset etapp 3 är akut och skolan ovillkorligen 
måste stå klar för att tas i bruk till höstterminen 2022. Tilldelningsbeslut måste 
ske innan sommaren 2020 för att byggnation av planerad skola ska kunna 
påbörjas senast hösten 2020 med färdigställande senast maj 2022.  
I det fall upphandling och byggnationsstart ytterligare fördröjs skulle det ge 
allvarliga konsekvenser för skolans verksamhet, då eleverna i Älmhults kommun 
skulle stå utan ändamålsenliga lokaler. Detta skulle också medföra att den 
temporära paviljonglösningen måste förlängas samt att det saknas en viktig 
samhällsfunktion i Älmhults mest expansiva område där en ny stadsdel växer 
fram. 
Tekniska nämnden äskar nu 300 mnkr i investeringsmedel för att genomföra 
upphandlingen av byggentreprenaden av ny F-6 skola på området Paradiset. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 300 mnkr 
för byggnation av Paradisskolan. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 

430



 Sammanträdesprotokoll  

 2019-11-25 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 212 Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 
3, ägande och förvaltning 
Ärendenummer KS 2018/136 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-06-24, § 111 uppförande av F-6 

skola i Västra Bökhult. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upphandla ny F-6 

skola i Paradiset etapp 3 med färdigställande maj 2022. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att återkomma efter 

tilldelningsbeslut, senast 28 september 2020, för att erhålla ett 
investeringsanslag. 

4. Finansiering ska ske genom upplåning. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger behov av ny skola på Paradiset etapp 3. Tidigare beslut i 
kommunfullmäktige om att upphandla byggentreprenad och sedan överlåta 
denna till extern part har överklagats till flera instanser. Beslut från högsta 
förvaltningsdomstol har ej inkommit. Då behovet är akut och tidsaspekten är en 
viktig faktor för att kunna färdigställa skolan i tid förslås att skolan upphandlas 
och byggs i kommunens regi.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 231 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-11-19, § 178  

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 111  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-11-25 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Förvaltningsrättens dom 2019-08-30 

 Kammarrättens dom 2019-10-04 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar att 
följande tillägg görs till huvudförslaget:  

a. att Älmhults kommun i upphandlingen av en ny skola ställer krav på 
kollektivsavtalsenliga villkor på samtliga aktörer som arbetar med 
projektet.  

b. att Älmhults kommun gör upphandlingen med social hänsyn (se 
Tillväxtverkets rapport, Sociala hänsyn och reserverad upphandling).  

c. att hela processen genomsyras av transparens och 
offentlighetsprincipen är styrande.  

Michael Öberg (MP) yrkar bifall till huvudförslaget samt yrkar tillägg om att 
undersöka möjligheten om att hitta intressenter för att starta friskoleverksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller. 
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller Michael Öbergs 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige yrkar bifall till Eva 
Ballovarres tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår dessa 
tilläggsyrkanden. 
Omröstning begärs. 
Följande beslutsgång uppläses och godkänns: 
Ja-röst för avslag till Eva Ballovarres förslag. 
Nej-röst för bifall till Eva Ballovarres förslag. 
Med 25 ja-röster mot 15 nej-röster avslår kommunfullmäktige Eva Ballovarres 
tilläggsyrkanden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-11-25 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar med 25 ja-röster mot 15 nej-röster att avslå Eva 
Ballovarres tilläggsyrkande. 
 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Sonja Emilsson (M) X   
Tomas Simonsson (M) X   
Inga Karlsson (M) X   
Jakob Willborg (M) X   
Tord Åkesson (M) X   
Marie Rosenquist (M) X   
Dan Blixt (M) X   
Gusten Mårtensson (C) X   
Elizabeth Peltola (C) X   
Marie Olofsson (C) X   
Tomas Harrysson (C) X   
Yvonne Jonsson (C) X   
Vidar Lundbäck (C) X   
Pontus Haglund (C) X   
Selin Hult (C) X   
John-Arne Sandström (C) X   
Lina Yosefi (L)  X   
Bo Bergsjö (L)  X   
Hilda Ayamares Ardash (KD) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Eva Ballovarre (S)  X  
Anton Härder (S)  X  
Stefan Jönsson (S)  X  
Lars Ingvert (S)  X  
Helen Bengtsson (S)  X  
Kristina Spjut Sahlberg (S)  X  
Petra Karlsson (S)  X  
Kent Ballovarre (S)  X  
Birgitta Bengtsson (S)  X  
Tommy Lövquist (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Håkan Pettersson (S)  X  
Ulla-Britt Andreasson (V)  X  
Predrag Jankovic (V)  X  
Michael Öberg (MP)  X  
Börje Tranvik (SD) X   
Gull-Britt Tranvik (SD) X   
Tord Helle (SD) X   
Carl-Gustav Hansson (SD) X   
Bo Mazetti-Nissen (M) X   

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-11-25 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden  

434



 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Paul  Robertson   
0476-551 41 
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse projektering tillbyggnad 
Linnéskolan 
 

Ärendet 
Den starka befolkningstillväxten i Älmhults kommun föranleder ett ökat 
lokalbehov inom flera områden. Detta gäller inte minst inom skolans 
verksamhetsområde. Flera projekt är nu pågående gällande skollokaler och ett av 
dessa som nu befinner sig i planeringsstadiet är tillbyggnad av Linnéskolan.  
Kommunledningsförvaltningen har tillsamman med övriga förvaltningar tagit 
fram en bild av det kommande lokalbehovet fram till år 2030. Detta har baserats 
på bland annat befolkningsprognoserna. Arbete pågår just nu med att färdigställa 
Älmhults kommuns första lokalförsörjningsplan som syftar till att mer i detalj 
beskriva det framtida lokalbehovet. Denna kommer att utgöra ett av underlagen 
till budgetberedningen som utifrån bland annat denna plan fattar beslut om 
investeringsbudget i november. 
Ett av de tydligaste behoven utöver redan beslutad ny grundskola F-6, Paradiset, 
är utbyggnad av Linnéskolan 7-9. Kommunledningsförvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen bedömer att Linnéskolans kapacitet behöver utökas 
från ca 500 elever till ca 900 elever, därtill kommer ytor för utökning av 
personalstyrkan proportionerligt mot elevökningen. 
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation är det viktigt att 
tillbyggnaden blir så yt- och kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som 
verksamhetens behov tillgodoses på ett adekvat sätt.  
Tillbyggnaden av Linnéskolan behöver enligt plan stå klar till höstterminen 
2023. För att få en effektiv hantering och inte hamna i en alltför snäv 
tidsplanering utan istället komma mer i fas föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen redan nu ger i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att i samverkan med tekniska förvaltningen 
genomföra projektering samt ta fram ett förfrågningsunderlag för tillbyggnad av 
Linnéskolan. Detta för att ha underlaget klart till dess att investeringsbudget är 
antagen och inte behöva invänta projekteringsfasen innan upphandling av 
entreprenad kan ske.    
Kostnad för projektering beräknas uppgå till 1,5 Mkr och belastar befintligt 
projekt nr 17482 ”Nytt högstadium vid Linneskolan”.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  2(2) 

 
 
 
Beslutsnivå 
 Kommunstyrelsen 

  

Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

i samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen utföra 
projektering och ta fram ett förfrågningsunderlag för tillbyggnad av 
Linnéskolan. Projekteringsuppdraget styrs av en kapacitetsökning av 
Linnéskolan från dagens ca 500 elever till 900 elever. Vidare ska det 
framtagna underlaget präglas av en så yt- och kostnadseffektiv lösning som 
möjligt samtidigt som verksamhets behov tillgodoses på ett adekvat sätt. 

- Kostnad för projektering beräknas uppgå till 1,5 Mkr och belastar befintligt 
projekt nr.17482 ”Nytt högstadium vid Linnéskolan” 

   
 
 
 
 

Anders Nyberg Paul Robertsson 
Tf Kommunchef Planeringschef 

 
Beslutet skickas till 
- Kommunledningsförvaltningen 
- Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 112 Lokalbehov högstadium 
Ärendenummer KS 2019/79 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att grundskola årskurs 7–9 ska byggas. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med 

kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på 
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022.  

3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl 
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska 
nämnden.  

4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut 
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler 
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022.  
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för 
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på 
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade 
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför 
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 122 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-06-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
Utbildningsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 66 Hyresavtal Folkets hus 
Ärendenummer KS 2020/35 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska chefen i 
uppdrag att teckna hyresavtal med Byggnadsföreningen folkets hus samt att  
tillföra 552 401 kronor i budgeten för kultur- och fritidsnämndens ram från och 
med 2021, innan hyresavtal tecknas. Utöver det föreslår nämnden att 
kommunfullmäktige beviljar 500 000 kronor för investeringar för att kunna 
bedriva verksamhet i folkets hus. 
 
Nya externa hyresavtal med en hyra där det diskonterade nuvärdet under 
hyresperioden beräknas uppgå till fem miljoner kronor eller mer, ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Äskanden för år 2021 bör hanteras i budgetprocessen. 
Kommunledningsförvaltningen har hanterat nämndens investeringsäskande för 
år 2020 i särskilt ärende KS 2020/20. 
  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-25 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-03-19, § 30 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 

 Hyresavtal daterat 2020-03-19 

 Ritning Folkets hus, bilaga 1 daterad 2020-03-19 

 Driftkostnader m.m., bilaga 2 daterad 2020-03-19 

439



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-25  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Anders Nyberg   
Anders.Nyberg@almhult.se 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Hyresavtal folkets hus  
Ärendenummer KS 2020/35 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska chefen i 
uppdrag att teckna hyresavtal med Byggnadsföreningen folkets hus samt att  
tillföra 552 401 kr i budgeten för kultur- och fritidsnämndens ram från och med 
2021, innan hyresavtal tecknas. Utöver det föreslår nämnden att 
kommunfullmäktige beviljar 500 000 kr för investeringar för att kunna bedriva 
verksamhet i folkets hus. 
 
Nya externa hyresavtal med en hyra där det diskonterade nuvärdet under 
hyresperioden beräknas uppgå till fem miljoner kronor eller mer, ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Äskanden för år 2021 bör hanteras i budgetprocessen. 
Kommunledningsförvaltningen har hanterat nämndens investeringsäskande för 
år 2020 i särskilt ärende KS 2020/20. 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01 

 Tjänsteskrivelse ”Ombudgeteringar, kommunövergripande” KS 2020/20 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-03-19 KFN 2020/3 § 30 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-02-20 KFN 2019/11 § 15 
 
Ärendeberedning 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska chefen i 
uppdrag att teckna hyresavtal med Byggnadsföreningen folkets hus samt att  
tillföra 552 401 kr i budgeten för kultur- och fritidsnämndens ram från och med 
2021, innan hyresavtal tecknas. Utöver det föreslår nämnden att 
kommunfullmäktige beviljar 500 000 kr för investeringar för att kunna bedriva 
verksamhet i folkets hus. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-25  2(2) 

Överväganden 
Äskanden för år 2021 bör hanteras i budgetprocessen. Kultur- och 
fritidsnämnden ska efter en total analys av sin ekonomi i helhet återkomma i 
budgetförslag 2021 om eventuella ytterligare behov av tillskott i ram, och gör 
det då i budgetförslaget för att budgetberedningen ska få en samlad bild av hela 
kommunens behov och kunna utifrån den göra prioriteringar. Föreslås därför att 
budgetäskande avseende år 2021 hanteras i budgetförslag.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med äskande per 2019-02-20 § 15 om 
att få 500 tkr i tilläggsbudget år 2020 för överflytt avseende ”Projekt 24002 
Överflytt Folkets hus”. Kommunledningsförvaltningen har hanterat det äskandet 
i särskilt ärende KS 2020/20. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
1. Kommunfullmäktige ger tekniske chefen i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Byggnadsföreningen Folkets hus. 
2. Kommunfullmäktige besluta att hänföra kultur- och fritidsnämndens äskande 

om 552 401 kr till budgetprocess 2021 
3. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens äskande om 500 tkr för 

investeringar med hänvisning till KS 2020/20. 
 
 
 
Anders Nyberg  
TF Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
För Information 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 30 Hyresavtal folkets hus 
Ärendenummer KFN 2020/3 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Hyreskostnad motsvarande maximalt tre månader för 2020 hanteras inom 

kultur- och fritidsnämndens ram. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att teckna hyresavtal 

med Byggnadsföreningen folkets hus. 
3. Kommunfullmäktige tillför 552 401 kr i budgeten för kultur- och 

fritidsnämndens ram från och med 2021, innan hyresavtal tecknas. 
4. Kommunfullmäktige beviljar 500 000 kr för investeringar för att kunna 

bedriva verksamhet i folkets hus 
 

Beslutsnivå 
Punkt 1: Kultur- och fritidsnämnden 
Punkt 2-4: Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan har under flera år vuxit, med allt fler deltagare i verksamheten. 
Kulturskolan finns idag i Blohméhuset. Begränsningen i lokalerna gör att det 
inte är möjligt att ta in fler utövare. För att möjliggöra ytterligare utveckling av 
verksamheten föreslår utbildningsförvaltningen att ett hyresavtal tecknas med 
Byggnadsföreningen Folkets hus. Hyreskostnaden uppgår till 327 200 kr för 
totalt 409 m2. Därtill kommer driftskostnader på uppskattningsvis 135 000 kr. 
Städorganisationen har beräknat kostnad för städning av lokaler till 90 000 kr. 
Den totala kostnaden för kultur- och fritidsnämnden beräknas uppgå till 552 401 
kr. Hyra och driftskostnader för 2020 föreslås hanteras inom ram och att hyra 
framöver beaktas i budgetprocessen, för att inte urholka möjligheten till fortsatt 
god verksamhet. 
Det har även funnits avsatta medel till inventarier. Dessa finns inte längre i 
kultur- och fritidsnämndens budget. Kultur- och fritidsnämnden äskar därför om 
dessa medel hos kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19 

 Hyreskontrakt för lokal 

 Ritning Folkets hus 

 Driftskostnader m.m. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

444



 Tjänsteskrivelse   

 Datum  1(2) 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Hyresavtal Folkets hus  
Ärendenummer KFN 2020/3 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan har under flera år vuxit, med allt fler deltagare i verksamheten. 
Kulturskolan finns idag i Blohméhuset. Begränsningen i lokalerna gör att det 
inte är möjligt att ta in fler utövare. För att möjliggöra ytterligare utveckling av 
verksamheten föreslår utbildningsförvaltningen att ett hyresavtal tecknas med 
Byggnadsföreningen Folkets hus. Hyreskostnaden uppgår till 327 200 kr för 
totalt 409 m2. Därtill kommer driftskostnader på uppskattningsvis 95 000 kr. 
Hyra och driftskostnader för 2020 föreslås hanteras inom ram och att hyra 
framöver beaktas i budgetprocessen, för att inte urholka möjligheten till fortsatt 
god verksamhet 
Det har även funnits avsatta medel till inventarier. Dessa finns inte längre i 
kulltur- och fritidsnämndens budget. Kultur- och fritidsnämnden äskar därför om 
dessa medel hos kommunfullmäktige. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 

 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 

 Hyreskontrakt för lokal 

 Ritning Folkets hus 

 Driftskostnader m.m. 

 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger fastighetschefen i uppdrag att teckna 
hyresavtal med Byggnadsföreningen folkets hus 
 

2. Hyreskostnaden för 2020 hanteras inom ramen för kultur- och 
fritidsnämndens ram 

 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(2) 

1. Kommunfullmäktige tillför 422 200 kr i budgeten för kultur- och 
fritidsnämndens ram från och med 2021 

2. Kommunfullmäktige beviljar 500 000 kr för investeringar för att kunna 
bedriva verksamhet i folkets hus. 
 

 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetschef, Lars Lund 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Hyresvärd
Byggnadsföreningen Folkets Hus
Skolgatan 18
343 31 Älmhult

HYRESKONTRAKT för lokal 1 (2)

Hyresgäst (namn och adress) Hyresobjekt: Fastighetsbeteckning och adress
Älmhults kommun Folkparken 3
Box 500      
343 23 Älmhult      
          
Personnr/Org nr E-postadress
212000-0647      
Totalyta, m2 Butik, m2 Kontor, m2 Lager, m2 Verkstad, m2 Övr utrym, m2 Mark enl karta bil nr Övrigt
409                                    

Nr etc Nr etc Nr etc Nr etc

 Vinds-
utrymme

     Källar-
utrymme

      Garageplats      Biluppställ-
ningsplats

     

Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta medför avvikelsen inte rätt till återbetalning av hyra för hyresgästen respektive rätt till högre hyra för 
hyresvärden.
Hyresobjektet uthyres – om ej annat avtalats – i befintligt skick Hyresobjektets skick på tillträdesdagen framgår av protokoll från 

 utan inredning med inredning, se bilaga nr 
     

gemensamt utförd besiktning, bilaga nr      

Hyreobjektet uthyres att användas till
Kulturskola
Hyrestid (fr o m – t o m) Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före hyrestidens utgång.
2020-11-01—2030-10-30 I annat fall är kontraktet förlängt med 1 år för varje gång.
Hyra per år, kronor (med bokstäver) (med siffror) per kvartal/månad, kronor
Trehundratjugosjutusentvåhundra kr 327 200 kr 81 800 kr

År Bastal

 Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med indexklausulen på 
omstående sida  fr o m 2022-12-01

Bashyran är anpassad till 
indextalet för oktober månad

2021

Hyresbetalning: Hyran erläggs utan anfordran senast sista vardagen före varje Bankgiro Postgiro

 kalenderkvartals början  kalendermånads början faktureras      
Uppvärmning

 Hyresvärden svarar för hyresobjektets uppvärmning och för varmvatten  Hyresgästen svarar för uppvärmning och för varmvatten enligt bilaga 2
Vatten och avlopp

 ingår i hyran  ingår ej i hyran, avgift betalas enligt bilaga nr 2
Elektrisk ström (ej för uppvärmning)

 ingår i hyran  hyresgästen enligt bilaga 2 
Om fastigheten drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt eller annan avgift på fastigheten eller till följd av generella 
ombyggnadsåtgärder eller liknande som ej enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller 
myndighet, ska hyresgästen erlägga ersättning för på hyresobjektet belöpande andel. Hyresobjektets andel är       %.
Moms

Hyresvärden/Fastighetsägaren är skattskyldig för moms vid uthyrning 
av hyresobjektet. Hyresgästen ska därför utöver hyran även erlägga 
moms med vid varje tid gällande skattesats. 

Hyresvärden/Fastighetsägaren kan bli skattskyldig för moms under 
hyrestiden. Om skattemyndigheten fattar beslut härom ska hyresgästen, 
utöver hyran, även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats.

Momsen ska beräknas på det totala vederlag som erläggs till hyresvärden enligt detta hyreskontrakt, dvs hyran samt andra skatter, tillägg eller ersättningar. Beloppet utges till hyresvärden 
samtidigt med hyran.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens agerande, såsom andrahandsuthyrning eller överlåtelse, blir återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 
mervärdesskattelagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden det återbetalda beloppet. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade 
avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som uppstår till följd av hyresgästens handlande.
Trappstädning

 ingår i hyran  gemensamma ytor enligt bilaga 2  ombesörjs och bekostas av hyresgästen verksamhetens lokaler
Snöröjning och sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen
Underhåll av hyresobjektet och av hyresvärden tillhandahållen inredning 
ombesörjs och bekostas av

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar, se bilaga nr

 hyresvärden egen inredning  hyresgästen Verksamhetens inredning
Åtgärdande av skador på fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar ombesörjs och bekostas av 

 hyresvärden  hyresgästen om verksamheten orsakat skadan
Hämtning av avfall
Ordinarie hämtning av hushållsavfall enligt vid varje tid gällande renhållningsbestämmelser

 ingår i hyran  bekostas av hyresgästen enligt bilaga 2
Det åligger hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som 
hyresvärden kan komma att besluta. För avfallsslag som ej nämnts och för hämtning utöver ordinarie hämtning ombesörjer och bekostar hyresgästen 
uppsamling, sortering, bortforsling m m.
Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet
kan komma att kräva för hyresobjektets nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av

 hyresvärden avseende fastigheten  hyresgästen avseende verksamheten
Ledningar för telefoni och datakommunikation

Ledningar finns i den omfattning som framgår av besiktningsprotokoll,
bilaga      

Hyresgästen har rätt att efter godkännande av hyresvärden på egen bekost-
nad utföra erforderliga tillkommande ledningsdragningar. Sådant godkännande 
ska lämnas såvida inte hyresvärden har beaktansvärda skäl att motsätta sig 
åtgärderna.
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Allmänna avtalsbestämmelser, se nedan 2 (2)
Övriga avtalsvillkor

Bilaga 1: Ritning
Bilaga 2: Driftkostnader m m
Inflyttningsdatum 2020-11-01 är preliminärt och kan ändras beroende på när renovering och ombyggnad är klar.

En förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet för hyresgästens 
fullgörande av avtalet lämnas

 i form av borgen  annan säkerhet Säkerheten lämnas senast den      
Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett.
Vidstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)
Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift

Namnförtydligande Delegeringsnr Namnförtydligande
          
Indexklausul

Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet för 
oktober månad angivet år (= bastalet) enligt konsumentprisindex 
(totalindex) med 1980 som basår.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande 
till bastalet, justeras hyran med samma procenttal varmed indextalet 
ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index ska omräkning av hyran göras med hela 
procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. 
Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet ska aldrig 
sättas lägre än bashyran.

Hyresändring sker alltid fr o m den 1 januari året efter det att oktoberindex 
föranlett omräkning.

Allmänna avtalsbestämmelser
1 Överlåtelse m m
Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra hand 
eller inteckna hyresrätten.

2 Användningssätt
Hyresobjektets användningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd.

3 Ombyggnad och kompletteringsarbeten
Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen på 
egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt 
godkännande av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda 
myndigheter.

Hyresgästen får ej vidta åtgärder som är ägnade att försämra funktionen 
hos ventilation, sprinklersystem m m.

4 Skyltar etc
Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och, i före-
kommande fall, av berörda myndigheter uppsätta skyltar, skyltskåp, 
markiser och antenner etc.

Vid avflyttning åligger det hyresgästen att bortföra anordningarna och 
återställa fasaden i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger 
det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera 
och åter uppmontera sina skyltar, markiser och antenner.

Hyresgästen är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar, 
markiser och antenner etc.

5 Underhåll
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
hyresobjektet i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av 
lokalen eller fastigheten i övrigt.

6 PBL-avgifter
Hyresgästen är skyldig att till hyresvärden utge ersättning för de avgifter 
enligt plan- och bygglagen som hyresvärden nödgas utge till följd av 
åtgärder med hyresobjektet som hyresgästen vidtagit.

7 Tillfälliga avbrott
Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för skada 
eller intrång i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i till-
handahållandet av värme, vatten, avlopp, elektricitet m m.

8 Ränta och betalningspåminnelse
Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen erlägga dels ränta enligt 
räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen 
om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse tas ut 
med belopp som vid varje tillfälle kan tas ut enligt förordningen om ersätt-
ning för inkassokostnader m m.

9 Återställningsskyldighet
Vid avflyttning ska hyresgästen bortföra sin egendom och återställa hyres-
objektet i godtagbart skick samt rengöra hyresobjektet noggrant. Är 
nämnda åtgärder inte utförda senast vid hyresgästens avflyttning får 
hyresvärden avhjälpa bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen 
ska dessutom ersätta hyresvärden för hyresförluster och andra skador 
som orsakas av hyresgästens underlåtenhet.

10 Nycklar
Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning 
ska hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga port- och dörrnycklar 
till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen.

11 Force majeure
Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från 
skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast 
till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myn-
dighet eller annan därmed jämförlig händelse som hyresvärden inte råder 
över och inte heller kunnat förutse.

Överenskommelse om avflyttning
Datum för upphörande

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m vidstående
datum till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta
Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift

Överlåtelse
Datum för överlåtelse

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m 
Datum och frånträdande hyresgästs underskrift Datum och tillträdande hyresgästs underskrift

Datum och hyresvärdens underskrift Tillträdande hyresgästs personnummer/organisationsnummer

448



449



450



451



 BILAGA 2 
 
 2019-11-01
 

 

 

 
 
Driftkostnader m m – Folkparken 3 
 
Hyresgästen ska betala 1/3 av uppkomna driftkostnader, för 2018 uppgavs 
kostnaden vara ca 300 000 kr exkl moms, vilket skulle belasta hyresgästen med 
ca 100 000 kr/år. 
Driftkostnaderna schablondebiteras förskottsvis utifrån beräkningen och 
slutreglering sker efter årets slut och justeras därefter på fakturan för kvartal 2 
följande år. 
 
Driftkostnaderna för hyresgästens del fördelas enligt nedan: 
 
Värme    42 666 kr/år exkl moms   
El     21 334 kr/år exkl moms 
Renhållning      3 200 kr/år exkl moms 
Vatten/avlopp      5 334 kr/år exkl moms 
Fastighetsskatt     2 667 kr/år 
TOTALT 75 201 kr/år 
 
Lokalvård 
Städning av gemensamma ytor fördelas enligt samma princip som ovan. 
Beräknad städtid, hyresgästens del, är 5 timmar/vecka, under 40 veckor/år och 
timpriset är 300 kr/tim exkl moms, beräknad städkostnad 60 000 kr/år exkl 
moms. Städkostnaden kontrolleras och justeras årligen. 
 
Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Vaktmästare ingår inte i hyran, hyresgästen har egen vaktmästare för sina 
verksamhetslokaler. 
Fastighetsskötsel ingår i hyran. 
 
Specialanpassningar av lokaler 
Utöver de krav som Boverkets Byggregler (BBR) ställer på lokaler ansvarar 
hyresgästen för de specialanpassningar som krävs för verksamheten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 67 Avgifter simhallen 2020 
Ärendenummer KS 2019/114 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja entrépriser enligt kultur- och 
fritidsnämndens förslag 2020-04-16, § 36, och att priserna börjar gälla från 
och med simhallens invigning. 
 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2020-04-16, § 36 att 
kommunfullmäktige beslutar att höja entrépriser enligt nämndens förslag och att 
priserna ska börja gälla från och med simhallens invigning i augusti 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-16 § 36 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-05  1(2) 

Kommunledningsförvaltning 
Elisabeth Steen Ekstedt   
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Avgifter Simhallen 2020  
Ärendenummer KS 2019/114 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger beslut från kultur- och fritidsnämnden om att föreslå 
kommunfullmäktige att höja entrépriser enligt nämndens förslag och att priserna 
ska börjar gälla från och med simhallens invigning i augusti 2020. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-16 § 36 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger beslut från kultur- och fritidsnämnden om att föreslå 
kommunfullmäktige att höja entrépriser enligt nämndens förslag och att priserna 
ska börja gälla från och med simhallens invigning 2020. Förvaltningen skriver 
att det finns ett behov av att höja sina entréavgifter då det inte är gjort sedan 
2012-07-01. Då simhallen renoverats föreslås en ökning av nuvarande avgifter. 
Av nämndens underlag framgår jämförelser av priser med Alvesta kommun som 
nyligen reviderat sina avgifter. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja entrépriser enligt kultur- och 

fritidsnämndens förslag och att priserna börjar gälla från och med simhallens 
invigning. 

 
 
Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 

454



 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-05  2(2) 

 
Beslut för åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslut för information 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-04-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 36 Avgifter Simhallen 2020 
Ärendenummer KFN 2019/45 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar höja entrépriser enligt förslag. Priserna börjar 
gälla från och med simhallens invigning 2020. 

 
Entrépriser  

Barn 0–2 Gratis 

Barn 3–17 30 

Vuxen 80 

Årskort vuxen 1700 

Babysim (8 tillfällen) 900 

Vattengympa (per termin) 700 

Sommarsimskola (per säsong) 400 

 
Taxor kort/tagg 

 
Enkelbad 1 månad 6 månad Årskort 

Vuxen 80 450 1100 1700 

Pensionär/sjukpensionär 55 250 600  - 

Ungdom 3–17 år 30 200 600 1200 

Barn 0–2 år Gratis - -  - 

Familj (2 vuxna + max 3 barn) 200 600 2050  - 

Taggavgift (tillkommer vid första 
köp) 

- 100 100 100 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-04-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Föreningsavgifter 
Stora bassängen 1 bana  
Förening med simträning 

40/tim 

Stora bassängen 1 bana 
Annan förening 

100/tim 

Stora bassängen hela 
Förening med simträning 

120/tim 

Stora bassängen hela + Multibassängen hela 
Förening med simträning 

220/tim 

Multibassängen hela 
Förening med simträning 

150/tim 

Multibassängen hela 
Annan förening 

550/tim 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på förändrade entré- och föreningsavgifter för Haganäs Simhall. 
Simhallens avgifter har inte förändrats sedan 2012-07-01 och då simhallen har 
genomgått en totalrenovering föreslås därför en ökning av nuvarande avgifter.  
 

Beslutsunderlag 
  Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-03-26  1(5) 

Utbildningsförvaltningen 
Linda Lörincz   
0476-55254 
linda.lorincz@almhult.se 
 

Kultur och fritidsnämnden 

Nya entréavgifter simhallen 2020  
Diarienummer KFN 2019/45 
 

Sammanfattning av ärendet 
Simhallen behöver höja sina entréavgifter då det inte är gjort sedan 2012-07-01. 
Då simhallen renoverats föreslås en ökning av nuvarande avgifter. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26 

 
Komparativ analys av avgifter för besökare Älmhult/Alvesta 

Engångs  
Entré 

Nuvarande pris Förslag 
på Nytt 
pris 

Pris i Alvesta 

Barn 0–2 Gratis Gratis 40 

Barn 3–17 20 30 40 

Vuxen 35 80 60 

Årskort vuxen 1000 1700 1700 

Babysim 800 900 - 

Vattengympa 600 700 700 

S simskola 350 400 Inga priser 
(drivs av 
simklubben) 
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Komparativ analys av föreningsavgifter Älmhult/Alvesta 
 

Nuvarande 
pris 

Förslag på 
nytt pris 

Pris i 
Alvesta 

Stora bassängen 1 bana  
Förening med simträning 

30/tim 40/tim 30/tim 

Stora bassängen 1 bana 
Annan förening 

90/tim 100/tim 90/tim 

Stora bassängen hela 
Förening med simträning 

90/tim 120/tim 210/tim 

Stora bassängen hela + 
Multibassängen hela 
Förening med simträning 

- 220/tim - 

Multibassängen hela 
Förening med simträning 

- 150/tim 550 – alla 
föreningar i 
Alvesta 

Multibassängen hela 
Annan förening 

- 550/tim 650 privat 
eller 
förening 
utanför 
Alvesta 
kommun 

 
”Förening med simträning” innefattar föreningar som vars huvudsakliga 
aktiviteter är baserade på simträning, exempelvis simsällskap. ”Annan förening” 
innefattar alla andra föreningar vars huvudsakliga aktiviteter inte är baserade på 
simträning. 
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 Tjänsteskrivelse   
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Förslag på nya avgifter: 
 
Förslag: Nya entrépriser 

Entré Nytt pris 

Barn 0–2 Gratis 

Barn 3–17 30 

Vuxen 80 

Årskort vuxen 1700 

Babysim (8 
tillfällen) 

900 

Vattengympa (per 
termin) 

700 

Sommarsimskola 
(per säsong) 

400 

 
 
Förslag: nya taxor kort/tagg 

 
Enkel bad 1 månad 6 månad Årskort 

Vuxen 80 450 1100 1700 

Pensionär/sjukpensionär 55 250 600 - 

Ungdom 3–17 år 30 200 600 1200 

Barn 0–2 år Gratis - - - 

Familj (2 vuxna + max 3 
barn) 

200 600 2050 - 

Taggavgift (tillkommer 
vid försa köp) 

- 100 100 100 
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Förslag: nya föreningsavgifter 
 

Förslag på 
nytt pris 

Stora bassängen 1 bana  
Förening med simträning 

40/tim 

Stora bassängen 1 bana 
Annan förening 

100/tim 

Stora bassängen hela 
Förening med simträning 

120/tim 

Stora bassängen hela + 
Multibassängen hela 
Förening med simträning 

220/tim 

Multibassängen hela 
Förening med simträning 

150/tim 

Multibassängen hela 
Annan förening 

550/tim 

 

 
Ärendeberedning 
En höjning av entrépriset kommer att öka badets intäkter vilket behövs då även 
hyran kommer att höjas. Badgästerna får en nyrenoverad och fräsch simhall och 
då bör inträdespriser kosta lite mer än innan. 
Förslaget innebär en höjning av samtliga entréavgifter, dock inte barn 0–2 år. Dom ska 
det fortsatt vara gratis för. 

Vi har jämfört oss med Alvesta simhall som nyligen ändrade sina taxor och som är en                   
likvärdig hall som vår.  

Vi har även jämfört oss med Ljungby som har liknade periodkort som vi kommer att ha. 

Haganäsbadet kommer ha ett nytt låssystem med taggar vilket gör att vi inte längre kan        
erbjuda klippkort. Förslag på nytt är 1 månad samt 6 månad som ersättning. 

Vi väljer även att satsa på pensionärsrabatt, något vi inte har haft tidigare. Förslaget 
hoppas kunna göra att vi når fler besökare. Pensionärsrabatt träder i kraft vidfyllda 65 år 
mot uppvisande av legitimation alternativt bevis på att man är sjukpensionär. 

Förslag till nya taxor ska börja gälla från ny öppning i augusti 2020. 

En höjning på engångs badentréer ger oss närmare en 100% ökad intäkt på den posten. 

Vi tror även att den nyrenoverade simhallen kommer locka fler besökare. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-03-26  5(5) 

 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar höja entrépriser enligt förvaltningens förslag. 
Priserna börjar gälla från och med simhallens invigning. 

 
 
Linda Lörincz Anders Nyberg 
Tf Fritidschef Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tf Fritidschef 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Försäljning av Pehr Hörbergsgården  
     

 Ärendenummer KS 2020/60 
  
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun äger fastigheten Pehr Hörbergsgården. Socialnämnden har 
tidigare bedrivit verksamhet i gården men har nu avvecklat sin verksamhet.  
Årligt underhåll för fastigheten belastar Älmhults kommun med cirka 1,5 Mkr.  
Kvarvarande avskrivningar på fastigheten uppgår till 3,2 mnkr.  
Tekniska nämnden har 2020-05-19 fattat beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att avyttra Pehr 
Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling om 3,5 Mkr och i övrigt 
enligt villkor köpekontrakt.  
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den värdering som gjorts av 
Värderingsbyrån sätter värdet på fastigheten till 3,5 Mkr. Det innebär att 
köpeskillingen som Svenska kyrkan ska erlägga för fastigheten följer 
marknadsvärdet.  
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot försäljningen då 
fastigheten saknar ett strategiskt värde för Älmhults kommun. Tvärtom ser 
förvaltningen positivt på att en försäljning kommer till stånd då en fastighet på 
det sättet kan komma till nytta för en annan aktör än kommunen samtidigt som 
Älmhults kommun inte längre behöver hantera driftskostnader för en fastighet 
som har ett lågt bruksvärde för kommunen.  
Kommunledningsförvaltningen förordar därmed att en försäljning sker enligt 
tekniska nämndens förslag och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnde i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling om 3,5 Mkr. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Marknadsvärdering, 2020-05-12 

 Verksamhetsbeskrivning 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  2(2) 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en 
köpeskilling om 3,5 Mkr  

 
 
 
Paul Robertsson Anders Nyberg 
Planeringschef tf kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 50 Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer TN 2019/71 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården efter beslut i frågan av kommunfullmäktige.  
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling av 3,5 mnkr. I övrigt 
villkor enligt köpekontrakt.  

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Pehr Hörbergsgården ska säljas och tekniska förvaltningen har en intressent som 
är beredd att köpa fastigheten för det bedömda marknadsvärdet om 3,5 mnkr. 
Tekniska förvaltningen rekommenderar att sälja fastigheten till bedömt 
marknadsvärde (från värdering 2020-05-12).  
Ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet och ska därför beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Marknadsvärdering, 2020-05-12 

 Verksamhetsbeskrivning 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-19  1(2) 

Tekniska förvaltningen  
Lars Lund   
Lars.lund@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Försäljning av Pehr Hörbergsgården  
 
Sammanfattning av ärendet 
Pehr Hörbergsgården ska säljas och tekniska förvaltningen har en intressent som 
är beredd att köpa fastigheten för det bedömda marknadsvärdet om 3,5 mnkr. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Marknadsvärdering, 2020-05-12 

 Verksamhetsbeskrivning 
 
Ärendeberedning 
Tekniska nämnden äger fastigheten Pehr Hörbergsgården (hädanefter 
fastigheten). Socialnämnden har tidigare bedrivit verksamhet i gården men har 
nu avvecklat sin verksamhet.  
Tekniska nämnden betalar årligen underhåll för fastigheten på cirka 1,5 mnkr. 
Det finns fortfarande avskrivningar på fastigheten om 3,2 mnkr. Vid en 
försäljning ska avskrivningarna dras av från försäljningspriset och sedan får 
tekniska nämnden resterande intäkt. För tekniska nämndens budget innebär en 
försäljning att nämnden sparar 1,5 mnkr i driftsbudgeten och som intäkt blir det 
efter avskrivningar 300 000 kronor (exklusive värderingskostnaden). 
Värderingsbyrån lämnade den 12 maj 2020 en värdering på fastigheten om 3,5 
mnkr.  
Eftersom beloppet vid försäljning överstiger 3 mnkr saknas delegering för 
försäljningen och därför behöver tekniska nämnden fatta beslut. 
Svenska kyrkan har presenterat hur verksamheten är tänkt att bedrivas i huset. 
Svenska kyrkans egen beskrivning av verksamheten bifogas tjänsteskrivelsen.  
Tekniska förvaltningen har fört dialog med flera intressenter. En intressent 
återstår som är villig att köpa fastigheten för det bedömda marknadsvärdet. 
Övriga intressenter har avböjt köp. 
Tekniska förvaltningen rekommenderar att sälja fastigheten till bedömt 
marknadsvärde (från värdering 2020-05-12).  
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-19  2(2) 

Ärendet bedöms vara av principiell beskaffenhet och ska därför beslutas av 
kommunfullmäktige.  
För att tekniska nämnden inte ska behöva ta upp ärendet igen efter 
kommunfullmäktiges beslut föreslår tekniska förvaltningen att tekniska nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten efter kommunfullmäktiges beslut 
om att uppdra tekniska nämnden att sälja fastigheten. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården efter beslut i frågan av kommunfullmäktige.  
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården till Svenska kyrkan för en köpeskilling av 3,5 mnkr. I övrigt 
villkor enligt köpekontrakt.  

 
 
 
Lars Lund Anders Nyberg 
Fastighetschef Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteanteckning   

 2020-05-26  1(1) 

Tekniska förvaltningen  
Christoffer Mowide   
Christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Verksamhetsbeskrivning för Pehr Hörbergsgården
  
Ärendenummer TN 2019/71 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 23 maj 2020 inkom Alexander Denes med en verksamhetsbeskrivning för 
den verksamhet som planerar bedrivas på Pehr Hörbergsgården efter eventuell 
försäljning. Beskrivningen följer nedan: 
”Verksamhetsidé  
Församlingen är en del av civilsamhället och har ett genuint intresse för 
människorna i deras vardag. Vi vill göra det vi kan för att våra äldre ska ges 
möjlighet att påverka den egna livssituationen, bo kvar i sin hembygd och på det 
sättet få möjlighet att fortsätta delta och bidra till samhällslivet. 
Vi ska verka för trygghet och delaktighet på det lokala planet, där vi skapar ett 
seniorboende som blir attraktivt att välja när man känner att tiden är mogen. Vi 
vill kunna erbjuda en trygg och långsiktig tillvaro i en säker och trivsam miljö 
där man kan fortsätta leva ett liv med hög livskvalitet och stort egenansvar när 
det gamla boendet med hus eller gård har blivit tungt att bära. På detta sätt är vi 
med och skapar ett flöde på landsbygden där nya människor kan flytta in till 
fastigheter som står tomma som blir resultatet av ett omtyckt seniorboende.  
Vår plan är att iordningsställa ett stort antal lägenheter och på ett trivsamt sätt 
skapa trevliga gemenskapsutrymmen.  
Till lägenheterna och de gemensamma utrymmena finns möjlighet till uteplatser 
eller trädgårdsodling. Vi vill med projekt och aktiviteter av olika karaktär sätta 
guldkant på livet och skapa god livskvalitet. Vi vill möjliggöra fortsatt 
förankring och känsla av tillhörighet i hembygden och erbjuda personliga och 
tillitsfulla aktiviteter med samtal, sångstunder, delaktighet, engagemang i 
lokalsamhället och på detta sätt lägga grunden för en meningsfull vardag. Som 
granne med Virestads friskola ser vi en fantastisk möjlighet att skapa 
mötesplatser för olika åldrar och knyta ihop livets olika skeenden.” 
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Kommunledningsförvaltningen 
Paul Robertsson   
Paul.robertsson@almhult.se 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse gällande förfrågan om 
ställningstagande bergtäkt på fastigheten 
Svanaboda 3:1  
Ärendenummer KS 2018/71 
 
Sammanfattning av ärendet 

Älmhults kommun har fått förfrågan från Älmby entreprenad AB om ett 
ställningstagande kring omvandling av dagens moräntäkt på fastigheten 
Svanaboda 3:1 till bergtäkt. 

Kommunledningsförvaltningen anser att även om en bergtäkt har ett 
samhällsintresse väger Älmhults kommuns intresse av att exploatera det 
närbelägna Venaområdet för bland annat bostäder tyngre och bör prioriteras. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår således kommunstyrelsen att fatta beslut 
om att Älmhults kommun inte ställer sig positiv till omvandling från moräntäkt 
till bergtäkt på fastigheten.  
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 Bilaga dokument Älmby bergtäkt Svanaboda 3:1 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun äger fastigheten Svanaboda 3:1 belägen strax väster om 
Älmhult centralort. Marken har sedan 2010 arrenderats ut till Älmby entreprenad 
AB som bedriver en moräntäkt på området. Tillståndet för moräntäkten löper ut 
31 oktober 2034. Älmby entreprenad AB har ett återställningsansvar av täkten 
vid avveckling.   
Elmby entreprenad AB har inkommit med en fråga till Älmhults kommun om att 
omvandla nuvarande moräntäkt till bergtäkt och efterfrågar Älmhults kommuns 
ställningstagande i frågan.  
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Frågan har diskuterats politiskt bland annat i Älmhults kommunes så kallade 
Fysiska plangrupp men även i kommunstyrelsen. Dialog har även förts med 
Älmby entreprenad AB. 
Kommunledningsförvaltningen ser att de möjligheter en bergtäkt ger i området 
har ett samhällsintresse, inte minst utifrån att lämpliga massor för exploatering 
av mark då kan tillhandahållas på ett rimligt avstånd. Detta ger ekonomiska 
fördelar även för Älmhults kommun då transportsträckan för massor av detta 
slag påverkar prisbilden.  
Samtidigt står ett annat viktigt samhällsintresse mot detta i form av behovet av 
nya bostadsområden generellt och exploateringen av området Vena specifikt.  
Expansionen av Älmhults centralort i västlig riktning har en stor betydelse för 
kommunen utifrån såväl ett tillväxtperspektiv som ett attraktivitetsperspektiv.  
Avståndet mellan det planerade bostadsområdet på Vena och dagens moräntäkt 
uppgår till ca 500 meter. Tillskapande av en bergtäkt föranleder större krav på 
skyddsåtgärder än dagen moräntäkt. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att strikt ur ett detaljplaneperspektiv 
skulle det kunna vara möjligt att hantera såväl bostäder som bergtäkt men gör 
samtidigt bedömningen att lämpligheten kan ifrågasättas.  
Kommunledningsförvaltningen anser att bedrivande av en bergtäkt verksamhet i 
området i praktiken blir svårt att förena med tillskapande av attraktiva 
bostadsområden på Vena. 
De båda samhällsintressena med bergtäkt i området å ena sidan och tillskapande 
av ett attraktivt bostadsområde på Vena å andra sidan står således emot varandra.  
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ur ett samhällsnyttoperspektiv 
väger exploateringen av Vena som bostadsområde tyngre och bör gå före. 
Kommunledningsförvaltningen anser således att Älmhults kommun bör ge 
besked att kommunen inte är positiv till omvandling av dagens moräntäkt på 
fastigheten Svanaboda 3:1 till bergtäkt. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
1. Kommunstyrelsen i Älmhults kommun anser att en omvandling av dagens 

moräntäkt på fastigheten Svanaboda 3:1 till bergtäkt är inte förenlig med 
Älmhults kommuns intresse av att exploatera Venaområdet för bland annat 
bostäder. Exploateringen av Venaområdet har ett större samhällsintresse 
varför Älmhults kommun inte ställer sig positiv till denna omvandling av 
moräntäkten. 

 
 
Paul Robertsson Anders Nyberg 
Planeringschef Tf Kommunchef
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Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 

491



GEOMILJÖ VÄST AB   Adress                                  Telefon                             E-post 

                                                       Sönnerbovägen 6       070-590 53 88      per.ljungqvist@geomiljovast.se 
                                                    432 92 Varberg           070-585 71 87     anne-marie@geomiljovast.se 
 

 
 

 
 

Älmby Entreprenad AB 
 
 

Bergtäkt Svanaboda 3:1 
 

Älmhults kommun 
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Karta 
 
 
 

 
Figur 1. Översiktskarta 
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Figur 2. Situationsplan 
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Bergtäkt Svanaboda 
 

1. Bakgrund 
 
Älmby Entreprenad AB har för avsikt att starta brytning av berg inom befintlig 
moräntäkt på fastigheten Svanaboda 3:1, Älmhults kommun.  
 
I dag bedrivs redan verksamhet på platsen i form av en moräntäkt. I tillståndet för den 
befintliga täkten medges ett totalt uttag av 1 000 000 ton morän fram till den 31 oktober 
2034 med ett årligt uttag av maximalt 200 000 ton. 
 
Älmby Entreprenad AB är ett lokalt väl förankrat företag och har drivit täktverksamhet i 
Svanaboda sedan 2010.   
 

2. Syfte 
 
Syftet är att utöka verksamheten för att även kunna ta tillvara det berg som finns inom 
området.  
 
Detta skulle bidra till att tillfredsställa behovet av olika bergkrossprodukter för 
entreprenadprojekt i regionen. Bredden på det material som kan produceras från 
Svanboda blir betydligt större med en bergtäkt.  
 
Avsikten är att bli en fullskalig producent av de material som marknaden efterfrågar. 
Dessutom, i de flesta fall, närmare konsumenten jämfört med de produktionsplatser som 
nu finns.  
 
I dagsläget finns de närmaste bergtäkterna i Delary, Drivebo (Osby kommun) och 
Önnestad (Kristianstad kommun).  
 

3. Nuvarande verksamhet 
 
För tillfället består arbetet i moräntäkten av schaktning, sortering och lastning med 
nödvändig maskininsats (grävmaskin, hjullastare, sorteringsverk, lastbil).  
 
Omgivningspåverkan är förhållandevis liten och består i huvudsak av buller och de 
luftutsläpp som orsakas av lastbilstrafik och entreprenadmaskiner.  
 
Arbetstid i täkten är vardagar kl 07:00 -  18:00. 
 
Normalt förekommer endast utlastning och transporter under juni, juli och augusti. 
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4. Planerad bergtäkt 
 
Bergbrytningen kommer att ske helt inom den nuvarande moräntäktens 
verksamhetsområde. Borrning och sprängning planeras att bedrivas under cirka 4 
veckor vid ett till två tillfällen per år. Krossning avses att utföras under 4-6 veckor vid 
två tillfällen per år.  
 
Ingen verksamhet kommer att ske under sommarmånaderna.  
 
De produkter som planeras att framställas är till exempel vägbyggnadsmaterial, 
sandningsgrus, underhållsgrus för grusvägar samt fyllnadsmassor för vägar och 
byggnader. 
 
Som bullerdämpande åtgärd kommer vallar med en höjd av 5-7 m att omgärda hela 
verksamhetsområdet på liknande sätt som idag. Vallarna består av avbaningsmassor av 
jord och vegetation.  
 
Även bergväggarna kommer att utgöra ett skydd och blir högre allt efter driften fortgår 
neråt i berget.  
 
De färdigkrossade materialen i upplag kommer också att bidra till att dämpa det buller 
som uppstår under de relativt korta perioder på året som borrning-sprängning-
krossning är igång. 
 
Upplagsytor för bergkrossprodukterna ryms inom befintligt verksamhetsområde. 
 
Ansökan för planerad bergtäkt söks hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. Brytningstid för 
tilltänkt bergtäkt söks för 30 år 2019-2049 med ett uttag av ca 100 000 ton/år. Total 
volym ca 3 000 000 ton. Ett avtal upprättas mellan Kommunen och Älmby Entreprenad 
AB, där Kommunen har rätt att säga upp nyttjandeavtalet 2034  (då tillståndet för 
moräntäkten går ut). Alternativt förlänga avtalet för bergtäkten med 5 till 10 år i taget. 
Detta ger Kommunen möjlighet att använda omkringliggande mark för expansion efter 
år 2034.  
 
 

5. Återställande 
 
Efter avslutad brytning kan området återställas till exempelvis ett rekreationsområde 
om inte andra intressen för kommunens framtid behöver stärkas, till exempel 
bebyggelse.  
 
Då bergbrytningen delvis kommer att ske under grundvattenytan kan en damm eller 
mindre sjö anläggas vilket öppnar för möjligheter till exempelvis bad och fiske.  
 
Gångstigar kan anläggas, motionsspår och kanske ett utegym eller en grillplats med bord 
och bänkar. 
 

496



GEOMILJÖ VÄST AB   Adress                                  Telefon                             E-post 

                                                       Sönnerbovägen 6       070-590 53 88      per.ljungqvist@geomiljovast.se 
                                                    432 92 Varberg           070-585 71 87     anne-marie@geomiljovast.se 
 

6. Slutsats 
 
Det finns brytvärt berg under moränen. Detta en naturresurs som vi alla vet att det finns 
ett behov av. Förutsättningarna på platsen är de bästa tänkbara. Det finns redan 
verksamhet och inget tidigare orört naturområde behöver tas i anspråk.  
 
Denna typ av företag är en förutsättning för att nya vägar, bostäder och industrier ska 
kunna driva samhället framåt.  
 
Läget är idealiskt. Geografiskt finns täkten i närheten av där behovet finns. Ur 
miljösynpunkt är detta en mycket viktig parameter då transportlängderna kan hållas 
nere.  
 
Inga särskilda naturvärden finns i området och intrånget på flora och fauna förändras 
inte i jämförelse med den verksamhet som redan är etablerad.  
 
Det är stora avstånd till befintlig bebyggelse så även ur bullersynpunkt är platsen väl 
lämpad. Den särskilt bulleralstrande delen av verksamheten sker under begränsad tid 
och under de delar av året då risken för att bli störd är mindre. Det kommer ändå att 
vidtas åtgärder för att minska eventuell olägenhet genom att vallar anläggs.  
 
Älmby Entreprenad AB är ett lokalt förankrat företag med gott renommé, gedigen 
kunskap och erfarenhet. Företaget är känt i kommunen och ger många människor i 
Älmhult arbete både som anställda och som leverantörer.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Delårsrapport 1 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med negativa budgetavvikelser att 

redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per 
delårsrapport 2. 

2. Kommunstyrelsen antar Alliansens åtgärdsprogram i enlighet med skrivelse 
2020-05-25.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att de så kallade utvecklingsmedlen under 
kommunstyrelsen fryses för användning under 2020 (9 miljoner kronor). 

4. Kommunstyrelsen beslutar att medel för utökning av daglig verksamhet inom 
demensvården fryses för användning under 2020 (2,5 miljoner kronor). 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
5. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för Älmhults kommun. 
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att vid behov revidera aktiviteter 

för att bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera om dessa till 
kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
Kommunfullmäktige punkt 5–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport 1 för kommunen. 
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om 
förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och ekonomi. 
 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. Sveriges 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

kommuner och regioner (SKR) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett 
scenario med mycket stor prognososäkerhet.  
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 
Kommunens samlade prognos per mars månad 2020 påvisar ett förväntat 
negativt resultat om 45,5 miljoner kronor, vilket innebär att kommunens 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 
 Delårsrapport 1 daterad 2020-05-08 
 Alliansens (C,M,L,KD) förslag till ytterligare åtgärder för effektivisering 

daterat 2020-05-25 
 Utbildningsnämndens beslut 2020-04-30, §58 
 Delårsrapport 1 utbildningsnämnden daterad 2020-04-22 
 Socialnämndens beslut 2020-04-22, § 45 
 Delårsrapport 1 socialnämnden daterad 2020-04-20 
 Tekniska nämndens beslut 2020-04-26, § 39 
 Delårsrapport 1 tekniska nämnden daterad 2020-04-22 
 Kommunstyrelsen beslut 2020-05-05, § 93 
 Delårsrapport 1 kommunstyrelsen daterad 2020-04-02 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, § 102 
 Delårsrapport 1 politisk verksamhet daterad 2020-04-20 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-16, § 35 
 Delårsrapport 1 kultur- och fritidsnämnden daterad 2020-04-07 
 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-04-27, § 41 
 Delårsrapport 1 miljö- och byggnämnden daterad 2020-04-16 
 Ordförandebeslut 2020-04-21 delårsrapport 1 gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor. 
 Delårsrapport 1 gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterad 

2020-04-14 
 Delårsrapport 1 överförmyndarnämnden daterad 2020-04-16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår som tillägg till kommunledningsförvaltningens 
förslag: 

 Att anta Alliansens åtgärdsprogram i enlighet med skrivelse 2020-05-25.  

 Att de så kallade utvecklingsmedlen under Kommunstyrelsen fryses för 
användning under 2020 (9 mkr). 

 Att medel för utökning daglig verksamhet inom demensvården fryses för 
användning under 2020 (2,5 mkr). 

Sonja Emilsson (M) föreslår bifall till Elizabeth Peltolas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
förslaget. 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____ 
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 ÄndradDatum  1(3) 

Kommunledningsförvaltning 
Elisabeth Steen Ekstedt   
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Delårsrapport I Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2020/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och 
ekonomi. 
 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett 
scenario med mycket stor prognososäkerhet.  

Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 

Kommunens samlade prognos per mars månad 2020 påvisar ett förväntat 
negativt resultat om 45,5 mkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2- 3 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, (denna skrivelse) 
 Delårsrapport 1, daterad 2020-05-08 
 Utbildningsnämndens beslut 2020-04-30, UN 2019/65 §58 
 Socialnämnden beslut 2020-04-22, SOC 2019/35 §45 
 Tekniska nämndens beslut 2020-04-26 TN 2020/32 § 39 
 Kommunstyrelsen beslut 2020-05-05 KS 2020/41 § 93 
 Polisk verksamhet beslut 2020-05-05 KS 2020/41 § 102 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-16, KFN 2020/15 § 35 
 Miljö- och byggnämndens beslut 2020-04-27, MOB 2019/26 § 41 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor –tjänsteskrivelse 
 Överförmyndarnämnden –tjänsteskrivelse 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om 
förväntat bokslut 2020 (prognos), med fokus på resultatmål och ekonomi. 
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Delårsrapport 1 är ett viktigt dokument för fortsatt budgetarbete och utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnder och styrelse behöver få tidiga 
indikationer om åtgärder krävs innevarande år för att uppnå 
kommunfullmäktiges beslutade resultatmål med en ekonomi i balans.  

Delårsrapport 1 påvisar: 

 Stor risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås 

 Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat 
om 45,5 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr. 

 Investeringsprognosen visar på negativa budgetavvikelser inom enskilda 
projekt 

 Exploateringsprojekt är försenade 

 Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den 
makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i 
stort. Allt detta sammantaget innebär just nu en mycket stor prognososäkerhet. 
Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett 
scenario med mycket stor prognososäkerhet. För Älmhults kommuns del 
kommer det att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller 
finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med de utmaningar 
som följer. 

Sammanfattande punkter ur 2020 års ekonomiska vårproposition och 
vårändringsbudget för 20201 

 Mycket stor prognososäkerhet. 

 Kraftiga nedrevideringar av den ekonomiska tillväxten: såväl den globala 
som den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 

 Både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år; arbetslösheten stiger 
snabbt. 

 Lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023. 

 Ett stort underskott i den statliga sektorns finansiella sparande beräknas 
för i år (–2,8 procent av BNP), till stor del som följd av beslutade 

 
1 Cirkulär 20:18 från SKR 
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utgiftshöjningar, men också som följd av försvagade skattebaser och 
skattesänkningar. 

 Det stora underskott i den konsoliderade offentliga sektorns sparande 
som följer (–3,8 procent av BNP), samt den svagare BNP-utvecklingen, 
medför en betydande uppgång i skuldkvoten för offentlig sektor (skulden 
i relation till BNP). 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa 

åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 
2. 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens delårsrapport 
1. 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till nämnder att vid behov 
revidera aktiviteter för att bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera 
om dessa till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. 
 

 
 
 
Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslut för information 
Kommunstyrelse 
Revision 
Respektive nämnd
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Delårsrapport 1 - 2020 

 

Älmhults kommun 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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1 Sammanfattning delårsrapport 1 
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om förväntat bokslut 2020 

(prognos), med fokus på resultatmål och ekonomi. Delårsrapport 1 är ett viktigt dokument för fortsatt 

budgetarbete och utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnder och styrelse behöver få tidiga 

indikationer om åtgärder krävs innevarande år för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål 

med en ekonomi i balans.  

Delårsrapport 1 påvisar: 

• Risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte 

kommer att uppnås 

• Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat om 45,5 mkr, vilket 

innebär en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr. 

• Investeringsprognosen visar på negativa budgetavvikelser inom enskilda projekt 

• Exploateringsprojekt som är försenade 

• Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning 

En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. Coronapandemin sätter 

stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i Sverige. Sällan syns så stora revideringar som 

nu, vad gäller den makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i stort. Allt 

detta sammantaget innebär just nu en mycket stor prognososäkerhet. Den svenska ekonomin går nu 

snabbt in i lågkonjunktur. SKR (Sveriges kommuner och regioner) förtydligar att den senaste 

skatteprognosen är ett scenario med mycket stor prognososäkerhet. För Älmhults kommuns del kommer 

det att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller finansiering av verksamhet och 

vad gäller uppdraget i stort med de utmaningar som följer. 

Sammanfattande punkter ur 2020 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget för 

20201 

• Mycket stor prognososäkerhet. 

• Kraftiga nedrevideringar av den ekonomiska tillväxten: såväl den globala som den svenska 

ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 

• Både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år; arbetslösheten stiger snabbt. 

• Lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023. 

• Ett stort underskott i den statliga sektorns finansiella sparande beräknas för i år (–2,8 procent av 

BNP), till stor del som följd av beslutade utgiftshöjningar, men också som följd av försvagade 

skattebaser och skattesänkningar. 

 
1 Cirkulär 20:18 från SKR 

506



  Delårsrapport 1 

 2020-05-08  4(10) 

 

 

• Det stora underskott i den konsoliderade offentliga sektorns sparande som följer (–3,8 procent av 

BNP), samt den svagare BNP-utvecklingen, medför en betydande uppgång i skuldkvoten för 

offentlig sektor (skulden i relation till BNP). 

 

2 Resultatmål – Prognos 
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina 

huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara 

ettåriga och är mätbara i samband med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och 

är riktade uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs 

av nämnder och styrelse och framgår av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs i 

huvudprocesserna är ett sätt för nämnden att uppnå resultatmålet.  

Av nedan presentation framgår uppföljning av kommunens resultatmål per delårsrapport 1. Respektive 

nämnd har gjort en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån de aktiviteter som de utför i 

huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelse. 

Grönmarkering betyder att ”Målet är uppfyllt” eller ”Målet bedöms uppfyllas under året”. Det 

rödmarkerade betyder att ”Målet bedöms inte uppfyllas under året”. ”X” betyder att resultatmålet inte är 

tillämpligt för markerad nämnd och ”?” att nämnden inte följt upp resultatmålet utifrån fullmäktiges 

uppdrag.  

Älmhults kommuns största risk är att inte uppnå syftet med huvudprocessen ”Att varje invånare ska bli 

självförsörjande”. En bidragande faktor till detta förklarar utbildningsnämnden med att ökad 

måluppfyllelse kräver långsiktigt och målmedvetet arbete vilket pågår för fullt enligt nämndens 

delårsrapport. Kommunstyrelsen och socialnämnden lyfter i respektive delårsrapporter fram risken att 

andel självförsörjande hushåll inte ökar under år 2020 med anledning av de världsövergripande 

ekonomiska effekter som Covid-19 medför, vilket innebär allt från permitteringar till konkurser. 

Utbildningsnämnden lyfter även fram bristen på platser som orsak till att målet om val av skolor inte 

bedöms kunna uppfyllas, och som även i sin tur påverkar målet om befolkningsökning om 1 %. Kultur- 

och fritidsnämnden lyfter fram svårigheterna att uppnå nämndens mål på grund av den pågående 

pandemin då flertalet aktiviteter under dessa går stick i stäv med rekommendationerna från 

myndigheterna.  
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2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 

Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte uppnås ska nämnd eller 

styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för resultatmåluppfyllnad och rapportera till 

kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter för att nå 

resultatmålet. Kultur- och fritidsnämnden kan med fördel ta fram reviderade aktiviteter för att bidra till 

måluppfyllelse. De andra nämnderna har i sina delårsrapporter beskrivit hur de kommer att arbeta vidare 

för att bidra och arbeta mot måluppfyllelse. Gemensamma nämnden kan med fördel kommentera 

Älmhults kommunfullmäktiges mål även om annan kommuns styrmodell kan vara tillämplig. 

 

Huvudprocess Resultatmål KS UTB SN TN KFN MBN ÖN GN

Utbildning och arbetsmarknadsprocess 

Syftet är att varje invånare ska bli 

självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults kommun har en 

positiv kunskapsutveckling samt att alla är 

behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
X X X X X X X

I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och 

grundskolan få sina val av skolor
X X X X X X X

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande 

hushåll för varje år
X X X X X

Välfärdsprocess                                           

Syftet är att varje invånare ska erbjudas 

möjlighet till effektivt och hållbart stöd för 

att utveckla, bibehålla eller återvinna sin 

förmåga. 

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat 

utifrån dina förutsättningar och där effekterna av 

insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla 

din förmåga.  
X X X X X X

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och 

förebyggande vilket innebär ett minskat 

stödbehov
X X X X

Samhällsutvecklingssprocess                     

Syftet är att skapa en attraktiv kommun 

genom effektiv och hållbar planering, 

utveckling och förvaltning av infrastruktur.

I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för 

ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och 

mötesplatser.
X X X X X X

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% 

årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens 

olika delar.  
X X

I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att 

få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller 

utveckla ditt företag. 
X X X X X

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 

snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus 

inom 6 mån. 
X X X X X

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 

rättssäker service dygnets alla timmar
?
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3. Ekonomi – Prognos 

3.1 Driftsredovisning - Prognos 

Driftsprognosen är ett förväntat bokslut för innevarande år. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till 

budget i balans direkt om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta bör 

framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1.  

 

Älmhults kommun sammanställda prognos indikerar en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr per 

delårsrapport 1. De större negativa budgetavvikelserna återfinns hos utbildningsnämnden (17,3 mkr), 

socialnämnden (19,2 mkr) samt tekniska nämnden (3 mkr). Tekniska nämnden har efter arbetet med 

delårsrapport erhållit ett tilläggsanslag om 850 tkr som minskar den negativa budgetavvikelsen med 

motsvarande. Utbildningsnämnden anger att största delen av den negativa budgetavvikelsen beror på 

elevökningar inom grundskolan (15,7 mkr) där de bland annat nämner minskat statsbidrag (5,5 mkr), 

fördyrning skolskjuts (4 mkr), och modullösningar (4,6 mkr). Socialnämndens större negativa 

budgetavvikelse beror främst på ekonomiskt bistånd (12,2 mkr), men även övriga insatser vuxna (6,3 

mkr), äldreomsorg (4 mkr) och öppna insatser barn o unga (3,3 mkr). Socialnämnden har fortfarande per 

31 mars kvar sin pott för ”framtid och utveckling” (6,8 mkr) som möter de negativa budgetavvikelserna 

totalt. Tekniska nämnden hänför sin negativa budgetavvikelse till kapitaltjänstkostnader med anledning 

av nybyggda gator, vägar och grönområden. Under ”finansen” framgår att pensionskostnaderna stiger, 

att negativa budgetavvikelser uppstår för driftskompensationer till nämnderna samt att intäktsposten 

internränta minskar, vilket då även innebär att motsvarande internkostnadspost hos respektive 

förvaltning minskar med motsvarande2.  

 

Skatteprognosen från SKR (scenariot) är ytterst osäker, men är den information som vi säkrast har att 

tillgå per delårsrapport 1. Totalt har kommunen en minskning i skatteunderlaget om 39,7 mkr mot 

ursprunglig budget, vilket är en direkt effekt av samhällssituationen. Olika ”paket” från regeringen 

(utdelning av välfärdsmiljarder, extra generella statsbidrag och periodiseringsfonder) stärker upp 

kommunen med motsvarande 35,9 mkr, vilket därmed lindrar och ger kommunen en total negativ 

budgetavvikelse om totalt 3,8 mkr vad gäller skatter och generella statsbidrag. 

 

Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens skatteutveckling eftersom det på 

sikt innebär att ett ”gap” uppstår och risk för att kommunens kostnader så småningom överskrider 

intäkterna. Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2020 (delårsrapport 1) jämfört med bokslut 2019 

motsvarar 9,6 %, medan skatteutvecklingen i prognos 2020 (delårsrapport 1) jämfört med bokslut 2019 

motsvarar 4,6 %. Slutsatsen är att för innevarande år behöver nämnder med negativa budgetavvikelser 

arbeta för att hålla budget. Ser man på de kommande åren kommer det att bli ekonomiskt krävande för 

kommunen och åtgärderna som nämnderna beslutar behöver vara både långsiktiga och bestående.  

 

 
2 En post som används för att eliminera intern poster med anledning av kapitaltjänstskostnaden. 
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I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning 

specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på 

ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna 

måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får 

betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som 

gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 

Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att 

finansiera en del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i 

balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls. 

Kommunfullmäktige har fastställt nedan finansiella mål för god ekonomisk hushållning: 

Belopp tkr BOKSLUT 

2019

BUDGET 

2020

PROGNOS 

2020

Avvikelse

Politisk verksamhet 8 581 9 182 9 182 0

Kommunstyrelsen 51 916 52 639 52 639 0

Utbildningsnämnden 472 565 488 149 505 462 -17 313

Socialnämnden 350 273 345 933 365 145 -19 212

Tekniska nämnden 83 838 80 975 83 112 -2 137

Kultur och fritidsnämnden 36 125 39 418 38 627 791

Miljö och Byggnämnden 9 351 10 272 10 272 0

Överförmyndarnämnden 1 675 1 565 1 655 -90

Gem Nämden familjerätt 1 340 1 207 1 433 -226

1 015 664 1 029 340 1 067 527 -38 187

Under kommunstyrelsen ("finansen")

Pensionsåtaganden 21 417 28 455 31 347 -2 892

KS strategiska satsn, ordinarie 1 500 1 500 0

Löneökningar 2019 ( 12 månader) 1 201 0 1 201

Löneökningar 2020 (9 månader) 22 000 22 000 0

Framtidskonto, övergripande 9 000 9 000 0

KS 2019/50 Utökning dagverksamhet demensvård 2 500 2 500 0

KS 2019/50 Ledarskapsutveckling 1 000 1 000 0

Paradisskolan Modullösning under övergångsperiod - 

driftskostnader UN KF 2020-03-30 §35 KS2018/136 -4 650 0 -4 650

Paradisskolan Modullösning under övergångsperiod - 

driftskostnader TN KF 2020-03-30 §35 KS2018/136 -850 0 -850

Övrigt 779

Avgår intern ränta -20 410 -22 646 -19 494 -3 152

Verksamhetens nettokostnad 1 017 450 1 066 850 1 115 380 -48 530

Skatteintäkter -850 825 -852 448 -855 808 3 360

Generella statsbidrag, utjämning -177 114 -227 007 -219 865 -7 142

finansiella intäkter -5 066 -3 735 -3 735 0

finansiella kostnader 5 471 12 000 9 500 2 500

 Resultat -10 084 -4 340 45 472 -49 812
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• Resultatet ska uppgå till minst 0,4 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning  

• Nettoinvesteringar skall vara högst 13,8 procent i förhållande till skatter och statsbidrag  

• Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 procent  

• Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 procent inklusive pensionsåtagandet 

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms inte uppfyllas under innevarande år. Om 

det prognostiserade negativa resultatet om 45,5 mkr inte åtgärdas behöver kommunen återhämta det 

inom en 3 årsperiod. År 2018 avsattes en resultatutjämningsreserv om 36,2 mkr som får disponeras om 

skatteintäkter sviktar vid lågkonjunktur. Om denna används innevarande år skulle det innebära att 

mellanskillnaden ska återhämtas under kommande 3 årsperiod (9,3 mkr), vilket behöver hanteras i 

kommande budgetarbete. 

 

3.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 

Utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden beskriver arbetet med olika åtgärder för att 

nå en budget i balans. Gemensamma nämnden och överförmyndarnämnden har inte nämnt några 

åtgärder för att nå en budget i balans. De nämnder som inte har tagit fram åtgärdsplaner för en budget i 

balans bör ta fram det och återrapportera till kommunstyrelsen senast i samband per delårsrapport 2. 

Med anledning av kommunens övergripande tuffa ekonomiska situation föreslås kommunstyrelsen ha 

tät dialog med och extra uppsikt över de nämnder som aviserar större budgetavvikelser för att noga följa 

utvecklingen och vid behov föreslå kommunfullmäktige de åtgärder som krävs. 

 

3.2 Investeringar - Prognos 

Investeringsprognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta budgetarbete 2021 

samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Detaljerad information per projekt 

framgår i nämndernas delårsrapporter. En investeringsram är en generell investeringsbudget som 

nämnden själv får prioritera inom. Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige 

som nämnden inte får prioritera inom. Investeringsredovisningen separeras mellan skattekollektiv och 

taxekollektiv eftersom finansiering av taxekollektivet sker genom taxor och avgifter, och ska därmed 

inte belasta skattekollektivet. I nedan budget ingår inte de ombudgeteringar som beslutades av 

kommunfullmäktige i april. En kolumn ”Från projektens start till slut” har lagts till eftersom många 

projekt löper över flera år. Syftet med kolumnen är att säkerställa att projektet i sin helhet håller sig 

inom budget och att i ett tidigt skede fånga upp eventuella avvikelser. 

 

3.2.1 Investeringar Skattekollektivet 

Av nedan prognos framgår en negativ budgetavvikelse om 31,8 mkr avseende investeringsanslag 

innevarande år. Det beror främst på simhallen Haganäs (13,6 mkr), centrumutveckling (5,6 mkr), basbil 

räddningstjänst (2,9 mkr), paradiset (2,7 mkr), stationshuset (2,5 mkr) och Hagabo vattenrike (2 mkr). 

När kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar3 vinner laga kraft kommer endast budgetavvikelse 

kvarstå innevarande år för stationshuset motsvarande 2,4 mkr samt för paradiset motsvarande 2,2 mkr. 

Den negativa avvikelsen avseende ”Från projektens start till slut” om 5,8 mkr är Simhallen (2 mkr), 

stinsahuset (1 mkr) samt paradiset (2,2 mkr). 

 
3 KS 2020/20 § 54 2020-04-27 
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3.2.1 Investeringar Taxekollektivet 

Av nedan prognos framgår en negativ budgetavvikelse motsvarande 33,9 mkr innevarande år. 

Avvikelsen om 30,7 mkr under investeringsanslag beror främst på nytt vattenverk (24,5 mkr) samt 

slamplatta ARV (5,6 mkr). Avvikelsen om 3,3 mkr under investeringsram beror på VA-sanering (2,4 

mkr) samt uppdatering pumpstationer (0,7 mkr). När kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar4 

vinner laga kraft kommer budgetavvikelser kvarstå för avvikelserna under investeringsramen som 

tekniska nämnden själv har att disponera och prioritera inom för att säkerställa att investeringar sker 

inom ram. Den negativa avvikelsen avseende ”Från projektens start till slut” under investeringsram (1,1 

mkr) är hänförlig till kostnader för VA-sanering. 

 

 

 

3.3 Exploateringar - Prognos 

Exploateringsprognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta budgetarbete 

2021 samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Med markexploatering avses 

åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, 

kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 

gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar med mera. Detaljerad 

information per projekt framgår i nämndernas delårsrapporter. 

 

I nedan tabeller framgår utgifter och inkomster med anledning av exploateringar fördelat mellan 

skattekollektiv och avgiftskollektiv. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras av 

 
4 KS 2020/20 § 54 2020-04-27 

Skattekollektivet 

(tkr)

Utfall 

2020-03

Budget 

2020

Prognos 

DR1 

2020

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Ack utfall 

tom            

2020-03

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 15 003 36 562 68 326 -31 764 98 700 155 260 161 083 -5 823

Investeringsram Netto 9 949 76 837 75 962 875 13 183 82 468 79 349 3 119

Summa 24 952 113 399 144 288 -30 889 111 883 237 728 240 432 -2 704

Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas bilagor

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Taxekollektivet 

(tkr)

Utfall 

2020-03

Budget 

2020

Prognos 

DR1 

2020

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Ack utfall 

tom            

2020-03

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 7 204 37 000 67 658 -30 658 121 153 233 000 232 600 400

Investeringsram Netto 3 259 16 000 19 259 -3 259 5 557 20 500 21 557 -1 057

Summa 10 463 53 000 86 917 -33 917 126 710 253 500 254 157 -657

Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas bilagor

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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skattekollektivet till den del de inte täcks av exploateringsinkomster. Reavinsterna som uppstår genom 

exploateringsverksamheten bör användas till att finansiera kommunens investeringsbehov (minska 

lånebehovet). Reavinster ska därför alltid hanteras över finansen för att säkerställa att medel inte 

används för att finansiera kommunens driftverksamhet. Investeringar med anledning av 

exploateringsverksamhet inom avgiftskollektiv ska finansieras genom anslutningsavgifter och taxor.  

 

Av nedan rapport framgår att inom skattekollektivet kommer inte inkomsterna upparbetas enligt budget, 

ej heller följer utgifterna budget, vilket troligtvis beror på förseningar i projekt. För projekten totalt 

kommer en reavinst om 24,7 mkr uppstå som kan användas för att finansiera vägar eller andra 

investeringar för samhällsutveckling.  

 

 

 

Inom taxekollektivet så kommer investeringar med anledning av kommunens exploateringsverksamhet 

(från projektets start till slut) innebära en nettoutgift om ca 22,1 mkr. Dessa investeringar ska skrivas av 

över investeringarnas livslängd och kommer att påverka driftskostnaden för VA-verksamheten. Även 

inom taxekollektivet kan man se en viss försening innevarande år. 

 

 

 

 

 

Skattekollektivet 

(tkr)

Utfall 

2020-03

Budget 

2020

Prognos 

DR1 2020

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Ack utfall 

tom            

2020-03

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Exploateringsprojekt Inkomster 0 -34 479 -4 461 -30 018 0 -117 294 -117 294 0

Utgifter 417 31 800 16 079 15 721 31 430 94 164 92 597 1 567

Summa 417 -2 679 11 618 -14 297 31 430 -23 130 -24 697 1 567

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Taxekollektivet 

(tkr)

Utfall 

2020-03

Budget 

2020

Prognos 

DR1 2020

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Ack utfall 

tom            

2020-03

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse 

budget/ 

prognos  

2020

Exploateringsprojekt Inkomster 0 -1 995 0 -1 995 0 -19 087 -19 087 0

Utgifter 0 20 844 1 876 18 968 0 43 154 41 159 1 995

Summa 0 18 849 1 876 16 973 0 24 067 22 072 1 995

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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ALLIANSENS förslag till ytterligare åtgärder för effektivisering 

Förslag till generella åtgärder, uppdras till kommunchefen att genomföra.  

Prövning av tjänster.  
Med rådande ekonomiska läge för Älmhults kommun ska samtliga verksamheter se över lediga 
tjänster innan de återbesätts. Dialog ska föras med presidiet i respektive nämnd inför förändringar i 
organisationen och återbesättning av vakanta tjänster för att säkerställa verksamhetens behov och 
kvalité. En budget i balans ska eftersträvas och det krävs krafttag för att anpassa verksamheterna 
inför framtiden. I de ekonomiska uppföljningarna under året ska varje nämnd redovisa totala antalet 
anställda, i det fall antalet har ökat eller minskat ska det ges en beskrivning så att adekvata 
uppföljningar och åtgärder kan vidtas.  Kommunchefen uppdras att nog följa utvecklingen och 
säkerställa att organisationen anpassar sina verksamheter. Ett uppdrag ges till HR om att utreda och 
analysera utvecklingen av antalet anställda, och formen för anställning dvs tim- eller heltidsanställd 
de senaste 5 åren inom kommunen, avrapportering ska ske till Personalutskottet och 
Kommunstyrelsen.   
  
Upphandling. 

Fler varor och tjänster regleras genom upphandling och avtal. Detta är ett viktigt och kontinuerligt 
arbete. Samarbete kring viss upphandling sker även med andra parter. Genom ständigt fler och nya 
upphandlingar minskar kommunen kostnadsökningar. 

Ökad kontroll av att upphandling och alla typer av kontrakt efterlevs. I de flesta fall följs regler, men 
det måste ske till 100 procent. 

I alla former av verksamhet är det viktigt att följa upp avtal och bevaka kvalitet.  

Samverkan.  

Sök mer och ökad samverkan med andra kommuner och aktörer för att få ökad effektivitet. Det finns 
många aktiviteter som blir effektivare tillsammans med exempelvis grannkommuner. Det kan gälla 
mängdföreteelse likaväl som specialiteter. Genom samverkan och specialisering ökar effektiviteten. I 
verksamheter med få anställda eller timmar ökar tryggheten genom samverkan då flera personer kan 
utnyttjas och stödja varandra. 

Andra verksamhetsformer och ökad konkurrens. 

Kommunens verksamheter ska stimulera initiativ som ger ökat inflytande och högre motivation för 
medarbetarna. Ett sätt är genom intraprenader där möjlighet ges att driva verksamhet inom 
kommunen med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. 
Riktlinjerna för intraprenad ska revideras genom att förenkla och förtydliga förfarandet för att 
uppmuntra till fler initiativ.  

Privat verksamhet är alltid ett alternativ och bör om möjligt finnas parallellt med den offentliga. 
Vanliga exempel på detta är skolor, förskolor och äldreboenden. Olika ägarformer kan stimulera 
varandra.  

Förslagsverksamhet.  

En idésluss kan inrättas i Älmhults kommun för att öka innovationsförmågan i kommunen när det 
gäller nya idéer och förslag som utgår från kommunens verksamheter. Varför ska vi införa 
idéslussen? 
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Det handlar om att stödja, stimulera och inspirera medarbetare att arbeta med innovationer. Främja 
en kultur där vi uppmuntrar till att ta fram och sprida idéer och goda exempel i det dagliga arbetet 
med verksamhetsutveckling. Målet är en långsiktig strukturell förändring. 

Idéslussen fungerar också genom att hjälpa till att få fram bra underlag för politiska prioriteringar och 
därmed bidra till ett bättre liv för medborgare och brukare. 

Besvara alla förslag snabbt. Belöna de som kommer med konstruktiva idéer. 

Sälj av.  

De fastigheter och den verksamhet kommunen inte behöver långsiktigt skall säljas. 

Marknadsföring och information. 

För att uppnå önskad effekt och goda resultat behöver vi göra genomtänkta val i kommunens 
kommunikation. Älmhults kommun använder flera olika kommunikationskanaler för att nå och skapa 
dialog med olika målgrupper. För att öka kostnadsmedvetenheten bör annonser och olika typer av 
marknadsföring minimeras. Kommunens egna digitala plattformar ska i ännu högre grad användas.  

Digitalisering. 

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. I Älmhults kommun har vi kommit en bit på vägen 
och nästa steg är att börja utforska och använda maskininlärning och artificiell intelligens, AI. 
Satsningen på digitalisering ska öka.  

 

2020-05-25 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Liberalerna 

Kristdemokraterna 
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 1(4)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 58 Delårsrapport 1, per mars 2020
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 1.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att återkomma med för-

slag till budget i balans, senast per delårsrapport 2.
3. Utbildningsnämnden överlämnar delårsrapport 1 till kommunstyrelsen.
4. Utbildningsnämnden omför budgetmedel mellan ramar enligt förvaltningens 

förslag i bilaga 3.
5. Utbildningsnämnden i samråd med kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt ut-

bildningsförvaltningen att presentera förslag på utökad samverkan mellan 
folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att mer effektivt utnyttja våra kommu-
nala biblioteksresurser. Koppling bör finnas till befintlig biblioteksplan. 
Uppdraget ska redovisas senast oktober 2020.

6. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda om vi kan starta upp en di-
gital elevhälsa. För att möta de elever som inte mår bra.
Detta kan ske genom att elever loggar in på elevhälsan online genom tex 
Bank-id. Att eleven sedan blir kontaktad inom ett dygn av elevhälsan

7. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta effektivisera inom områ-
den som inte påverkar elevers måluppfyllelse eller kvalitén på undervisning.

8. Se över elevkostnaden på maten så att vi betalar lika per elev för de kommu-
nala som privata eleverna. 

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet
Föreligger utbildningsförvaltningens delårsrapport 1.
Vad gäller måluppföljning är det sannolikt att flera av målen inte blir uppfyllda 
under 2020. Det handlar om att alla elever är behöriga till yrkesprogram, att alla 
elever får sina val av förskolor och skolor.
Av prognosen framgår en negativ budgetavvikelse motsvarande 17,3 mkr. Ut-
bildningsförvaltningen genomför de åtgärder som utbildningsnämnden beslutat – 
några av åtgärderna kommer dessvärre inte få full effekt förrän år 2021, motsva-

UN 2019/65
2020.651

2020-05-06
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 2(4)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

rande 7 mkr. Utbildningsförvaltningen kommer därför skyndsamt ta fram ytter-
ligare åtgärder som ska kunna bidra till en budget i balans. 
Utgifterna för investeringar under året förväntas hamna något under budget med 
anledning av att projektet nytt verksamhetssystem är försenat.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20
 Delårsrapport 1 – utbildningsnämnden
 Bilaga 1 – aktivitetsuppföljning
 Bilaga 2 – investeringsredovisning
 Bilaga 3 – Förslag omföra budget mellan ramar
 Volymer 

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
Utbildningsnämnden i samråd med kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt för-
valtningen att presentera förslag på utökad samverkan mellan folkbibliotek och 
skolbibliotek i syfte att mer effektivt utnyttja våra kommunala biblioteksresur-
ser. Koppling bör finnas till befintlig biblioteksplan. Uppdraget ska redovisas 
senast oktober 2020.

Stefan Jönsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:

1. Socialdemokraterna yrkar att fortsätta satsningen på 40+5 på Gemöskolan. 
Detta är ett förslag som vi var politiskt eniga om i utbildningsnämnden. Vi 
beslutade också att de skulle ingå i de 2% av utvecklingspengar som vi an-
sökte hos kommunstyrelsen och fick godkänt på.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om vi kan starta upp en digital elev-
hälsa. För att möta de elever som inte mår bra.
Detta kan ske genom att elever loggar in på elevhälsan online genom Bank-id 
tex. Att eleven sedan blir kontaktad inom ett dygn av elevhälsan.

3. Socialdemokraterna yrkar att utbildningsnämnden skall ansöka om att få 
kompensation för minskade migrationspengar av kommunstyrelsen.

4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta effektivisera inom områden som inte 
påverkar elevers måluppfyllelse eller kvalitén på undervisning.

5. Se över elevkostnaden på maten så att vi betalar lika per elev för de kommu-
nala som privata eleverna. 
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 3(4)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.48-11.58
Ordförande Gusten Mårtensson (C) lämnar följande avslagsyrkande på Stefan 
Jönssons (S) tilläggsyrkande punkt 1: Yrkar avslag med hänvisning till att beslut 
i frågan ska fattas i maj månad efter redovisning av tillhörande underlag”.
Beslutsgång 1
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar en-
ligt utbildningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång 2
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens tilläggsyrkande.
Beslutsgång 3
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 1 eller enligt Gusten Mårtenssons av-
slagsyrkande och finner att utbildningsnämnden avslår Stefan Jönssons tilläggs-
yrkande.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 1.
Nej-röst för Gusten Mårtenssons avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att avslå Stefan 
Jönssons tilläggsyrkande:
Ja-röst Nej-röst
Stefan Jönsson (S) Tomas Simonsson (M)
Håkan Pettersson (S) Bengt Adolfsson (M)
Kent Ballovarre (S) Thomas Harrysson (C)
Tommy Sahlberg (S) Elvir Hasanic (L)
Tord Helle (SD) Rumiana Miteva De Reyes (M)

Gusten Mårtensson (C)
Beslutsgång 4
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 2 och finner att utbildningsnämnden be-
slutar enligt Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 2.
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 4(4)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 5
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 3 och finner att utbildningsnämnden 
avslår Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 3.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 3.
Nej-röst för Gusten Mårtenssons avslag på Stefan Jönssons tilläggsyrkande 
punkt 3.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att avslå Stefan 
Jönssons tilläggsyrkande:
Ja-röst Nej-röst
Stefan Jönsson (S) Tomas Simonsson (M)
Håkan Pettersson (S) Bengt Adolfsson (M)
Kent Ballovarre (S) Thomas Harrysson (C)
Tommy Sahlberg (S) Elvir Hasanic (L)

Tord Helle (SD)
Rumiana Miteva De Reyes (M)
Gusten Mårtensson (C)

Beslutsgång 6
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 4 och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 4.
Beslutsgång 7
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt 
Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 5 och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Stefan Jönssons tilläggsyrkande punkt 5.
_____

Beslutet skickas till
Utbildningschef Roger Johansson
Beslut för information
Kommunstyrelsen
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2020-04-22 1(6)

Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

Delårsrapport 1 - 2020

Utbildningsnämnd 

Kvartal 1, per mars 2020

UN 2019/65
2020.653

2020-04-24
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1 Resultatmål – Prognos
Nedanstående mål avser flera av nämnderna och är av övergripande karaktär, vilket gör det svårt för 
utbildningsnämnden att bedöma måluppfyllelsen. Däremot kan nämnden bedöma om beslutade aktiviteter har 
genomförts, vilket har skett. Insatser redovisas i bilaga 1.

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning
Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess 
Syftet är att varje 
invånare ska bli 
självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults kommun har 
en positiv kunskapsutveckling samt att alla är 
behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

UN  Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

 I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan 
och grundskolan få sina val av skolor

UN  Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

 I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år

SN, KS, 
UN

Målet bedöms inte uppfyllas 
under året 

Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje 
invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt och 
hållbart stöd för att 
utveckla, bibehålla eller 
återvinna sin förmåga. 

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat 
utifrån dina förutsättningar och där effekterna 
av insatserna positivt ska bidra till att 
öka/bibehålla din förmåga.  

SN, UN  Målet bedöms uppfyllas under 
året

 

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 
och förebyggande vilket innebär ett minskat 
stödbehov

SN, UN, 
KoF, TN

 Målet bedöms uppfyllas under 
året

Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun genom 
effektiv och hållbar 
planering, utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur.

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.  

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÄBO

 Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

 I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN

 Målet är uppfyllt
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1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Förvaltningen har under vintern förändrat det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning mot mer 
dialog, och större koppling till skolans styrdokument. Rektorerna får större inflytande hur 
kvalitetsarbetet på den egna enheten ska utformas, men också ett större ansvar. Fokus under året 
kommer vara de prioriterade områdena pojkar/flickor, nyanländas lärande och tidiga insatser. Detta 
kommer genomsyra hela förvaltningen från förskola till vuxenutbildning för at nå ökad måluppfyllelse 
hos eleverna. Mycket av arbetet har skett med stöttning av Linnéuniversitetet inom ramen för 
Samverkan för bästa skola. Ökad måluppfyllelse kräver långsiktigt och målmedvetet arbete. 
Under våren har gymnasieskolan och vuxenutbildningen fått ställa om till distansundervisning, på grund 
av Coronautvecklingen. Omställningen har i stort sett fungerat väldigt väl och personalen har tagit ett 
stort kompetenssprång på kort tid. Den oro som finns gäller elever med särskilda behov och deras 
förmåga att ta till sig utbildning på distans. Gymnasieskolan arbetar för att kompensera och stötta dessa 
elever, men det går inte att utesluta att detta kommer att påverka deras måluppfyllelse.
Vid val till F-klass har vårdnadshavares val av skola tydliggjorts genom obligatoriskt skolval via e-
tjänst. Tidigare upptagningsområden i centralorten har ersatts av principen om relativ närhet för att alla 
elever ska kunna erbjudas en skola nära sitt hem. Bristen på platser är orsak till att målet om val inte 
bedöms kunna uppfyllas.
Arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg är i gång och samarbetet löper på väl med gemensam 
styrgrupp och gemensamma träffar. Enkät har genomförts för att belysa utvecklingsbehoven i 
samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 17,3 mkr, vilket motsvarar 3,5 % av budgeten. I förhållande 
till det äskande som lades i budgetprocessen och den tilldelning som nämnden fick, fattades vid årets ingång 27 
mkr. För att komma ner i sitt äskande hade nämnden redan i budgetprocessen lagt ett besparingsförslag om ca 10 
mkr. Utbildningsnämnden fattade beslut om ytterligare besparingar i januari på 13,2 mkr för att nå en budget i 
balans. Eftersom en del av dessa beslut innebär minskning av tillsvidareanställd personal, får besparingen inte full 
effekt förrän 2021.

Förskolan genomför ett gediget arbete för att anpassa organisationen till ett minskat barnantal. I siffrorna i 
tabellen är inte en omföring gjord mellan öppna förskolan och förskolan. Efter att omföring är gjord 
prognostiserar förskolan ett underskott på 499 tkr. Det innebär att förskolan har gjort en besparing jämfört med 
2019 med drygt 3,4 mkr

Grundskolan, inklusive förskoleklass och fritidshem, prognostiserar ett underskott på 15,7 mkr. Jämfört med 
utfallet för 2019 beräknas nettokostnaden öka med 30,3 mkr. En del av förklaringen till de ökade kostnaderna kan 
hänföras till elevökningen. Grundskolan hade 91 fler elever i januari 2020 jämfört med 2019. 
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Några saker som ytterligare påverkar grundskolans kostnader är modulerna för Elmeskolan, 4,6 mkr, minskade 
intäkter för statsbidrag, migrationsverk och interkommunala ersättningar 5,5 mkr. Skolskjutskostnaderna har 
prognostiserats öka med 4 mkr. Andra kostnader som är att det inte utgår någon kompensation för löneökningarna 
för timanställda 1,4 mkr och fristående verksamheter 0,5 mkr.

Gymnasieskolan inklusive vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 464 tkr. Gymnasieskolan har gjort 
neddragningar på personalkostnaderna med 3,2 mkr och övriga kostnader med 2,3 mkr för att förbättra resultatet. 
Däremot har också gymnasieskolan drabbats av minskade intäkter på knappt 5 mkr. Det är främst bidrag från 
Migrationsverket som minskar. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att göra omföringar mellan 
vuxenutbildningens verksamheterna för att bättre spegla deras verkliga kostnader.

      

SCB    
3 
pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
100 Nämnd- styrelseverksamhet 657 1 300 1 300 0
400 Öppen förskola (familjecentralen) 1 220 2 748 1 248 1 500
407 Förskola 112 444 107 000 108 999 -1 999
425 Fritidshem 24 369 25 000 31 715 -6 715
435 Förskoleklass 11 752 13 500 15 294 -1 794
440 Grundskola 208 331 220 593 227 790 -7 197
443 Grundsärskola 9 968 10 000 11 644 -1 644
450 Gymnasieskola 79 740 80 500 80 990 -490
453 Gymnasiesärskola 3 400 3 225 3 746 -521
470 Grundläggande vuxenutbildning 8 895 9 300 2 302 6 998
472 Gymnasial vuxenutbildning 1 255 1 200 4 278 -3 078
474 Särvux 607 732 882 -150
475 Yrkesvux 3 536 1 404 -705 2 109
476 Svenska för invandrare (SFI) 295 70 5 402 -5 332
478 Uppdragsutbildning 0 0 0 0
490 Ledning 6 094 11 577 10 576 1 001

 Framtid & Utveckling  0 0 0
 Summa 472 565 488 149 505 461 -17 312

PROGNOS (tkr)
Avskrivningar 5 291
Internränta 314
Externa intäkter 99 633

2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Utbildningsnämnden och förvaltningen har tagit fram besparing motsvarande 23,2 mkr jämfört med 
ingången av 2019. Utbildningsförvaltningen jobbar med att ta fram förslag på ytterligare besparingar. 
Bland annat kan nämnas att man inte tar in en vikarie för en föräldraledig rektor, trots att detta medför 
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en hög belastning på kvarvarande rektor. Förvaltningen föreslår även att ta bort satsning på 40+5 på 
Gemöskolan, samt att vakanshålla vissa tjänster, när det är möjligt. Dessa åtgärder beräknas ge en 
besparing under året med ca 1,6 mkr. Förvaltningen håller på att fram underlag för ytterligare 
besparingar på ca 4 mkr, men dessa får effekt först 2021.

2.2 Investeringar - Prognos
Investeringar förväntas utföras enligt budget förutom när det gäller projektet nytt verksamhetssystem. 
Projektet är försenat och kostnader kommer inte hinnas upparbetas enligt antagen budget vilket medför 
en positiv budgetavvikelse 2020. För projektet i stort prognostiseras dock en negativ budgetavvikelse 
om 0,7 mkr. Ärendet kring ombudgeteringar avseende investeringar (2019) förväntas fastställas i 
kommunfullmäktige i april 2020. För detaljerad projektredovisning se bilaga 2 Investeringsredovisning.

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2020-03

Budget 
2020

Prognos 
DR1 
2020

Avvikelse 
budget/ 

prognos  
2020

Ack utfall 
tom            

2020-03
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 

prognos  
2020

Investeringsanslag Netto 0 6 495 5 820 675 102 7 730 8 420 -690
Investeringsram Netto 259 5 256 5 256 0 259 5 256 5 256 0
Summa 259 11 751 11 076 675 361 12 986 13 676 -690

525



   

 2020-04-14  1(6) 

Socialförvaltningen     
Ann-Christina Karlberg 
0476-552 73 
ann-christina.karlberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 - 2020 
 

Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, 
Markaryd och Älmhults 
kommuner 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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1 Resultatmål – Prognos 
 

Resultatmål Aktivitet Resultatuppföljning 
1:1 Av de familjer som 
söker samarbetssamtal ska 
90 % inom tre veckor fått 
kontakt samt erbjudits 
samtalstid. 

Avläsning och analys av tid i dagar 
från att ansökan inkommit till att 
första kontakten upprättas. 

 Målet är uppfyllt 

1:2 Gemensamma nämnden 
ska verka för att 
utredningstiderna inte blir 
för långa för familjer som 
är i tvist för att minska 
parternas och barnens svåra 
situation. Domstolsbeslut 
på vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar ska 
verkställas inom den 
tidsram som det förordnats. 

Avläsning och analys av statistik via 
avvikelser samt ärendehantering på 
utredningar som förlängs i tidsram 
från domstolsbeslutets förordnande 
inlämningsdatum till det faktiska 
inlämnandet. 

 Målet bedöms inte 
uppfyllas under året 

1:3 Gemensamma nämnden 
ska inom rimlig eller 
förordnad tid verkställa 
umgänge med 
umgängesstöd på ett 
kvalitativt och rättssäkert 
sätt för barnets bästa och 
rätt att träffa den part som 
inte är boendeförälder. 

Ordna fast umgängeslokal i samtliga 
kommuner, samt kompetent personal 
som kan vara umgängesstöd. 
 
Uppdatera samverkansavtal för 
umgängesstöd tillsammans med andra 
kommuner gentemot tingsrätten. 

 Målet bedöms 
uppfyllas under året 

 1:4 Gemensamma 
nämnden ska utveckla 
service och tillgänglighet 
genom digitala forum och 
redskap. 

Framtagande av tre olika resurser 
under 2020. 

Målet bedöms inte 
uppfyllas inom året. 

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål inte 
bedöms uppfyllas 
Målet som är utsatt för 1:2 bör revideras inför 2021. Detta utifrån att man under 
utredningens gång arbetar för att få till en samförståndslösning mellan parterna. 
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Det vill säga att man under utredningsarbetet kartlägger om det finns möjlighet 
till en överenskommelse och att via familjerätten skriva ett avtal. Vid registrerad 
avvikelse när familjerättssekreterare begär förlängning bör det framgå av vilken 
anledning som förlängning begärs. En begäran om förlängning på grund av 
överenskommelser mellan parter är en positiv avvikelse. På detta sätt kan man i 
analys av statistiken kategorisera om en avvikelse är positiv eller om den skett 
på grund av till exempel för hög arbetsbelastning. 
 

1.2 Redovisning verksamhet 
Kvalitets- och utvecklingsarbete kring nytt verksamhetssystem fortsätter, 
statistikhantering, rutiner för samarbetssamtal samt implementering av 
Barnkonventionen kommer ske under 2020 och fortlöpande. 
På grund av sjukdom på ledningsnivå har en familjerättssekreterare uppdrag som 
tillförordnad enhetschef under februari-mars. Detta innebär att arbetsstyrkan 
under den här tiden har reducerats med en hel tjänst. 
Inkommande ärende minskade något under februari och mars för att sedan öka 
igen i slutet av mars. Sannolikt kan det till viss del kopplas till situationen i 
samhället koppat pandemin, Covid 19. Samtliga inkommande ärenden har 
kunnat fördelas. Förlängningar beträffande utredningar kring vårdnad-boende-
umgänge sker fortfarande. Det finns ett behov av att föra en statistik över 
anledningen till förlängningarna. Detta utifrån att man under utredningens gång 
arbetar för att få till en samförståndslösning mellan parterna. Det vill säga att 
man under utredningsarbetet kartlägger om det finns en möjlighet till 
överenskommelse och att via familjerätten skriva ett avtal. Förlängningar av den 
anledningen är positiva. 
2019 gjordes en satsning kring arbetet kring samarbetssamtal vilket har lett till 
att resultatmålet är uppnått. Under 2020 kommer statistik föras över vad 
samarbetssamtalet resulterat i, till exempel avtal, egen överenskommelse bland 
annat. Det kommer även föras statistik kring hur parterna fick kunskap om att 
samarbetssamtal finns. Samarbetssamtal och skrivande av avtal och 
överenskommelser leder till minskade utredningar.  
Under 2019 var målet att komma i balans gällande budgeten. Verksamheten 
kunde balansera höga personalkostnader med minskade övriga kostnader till 
följd av minskade aktiviteter. 
Gemensamma möten mellan familjerättssekreterare, socialtjänst och öppenvård 
har genomförts och kommer att genomföras under året. Syftet är att öka 
kunskapen om varandra och genom det öka samverkan. 
Utifrån resultatmålet att inom rimlig, eller förordnad, tid verkställa 
umgängesstöd har det skapats möjlighet för familjerätten att ha tillgång till fasta 
lokaler inom varje kommun. Det vill säga att det finns fast tid och plats i 
respektive kommun där umgänget verkställs.  
Utifrån resultatmålet att utveckla service och tillgänglighet genom digitala forum 
och redskap har det skett vissa förändringar. Det har tagits fram en digital 
funktionsbrevlåda som läses av och svaras på dagligen. Det har skett en utökning 
och förändring av telefontiderna. 
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Det utformas även en blankett för ansökan om avtalsskrivande kring vårdnad, 
boende och umgänge till webben. Där finns det sedan innan ansökan om 
samarbetssamtal. 

Ärende 2020-01-01 - 2020-03-31 Älmhult Ljungby Markaryd 
Adoption medgivande yttrande 1 0 0 
Adoptionsyttrande 1 0 0 
Adoption uppföljning 0 0 0 
Avtal vårdnad/boende/umgänge 7 2 2 
Avvaktar barnbesked 0 0 0 
Faderskapsutredningar 13 12 3 
Förordnat samarbetssamtal 0 3 4 
Föräldraskapsutredning 0 0 0 
Moderskapsutredning 0 0 0 
Umgängesstöd 2 0 3 
Upplysning 15 9 6 
Utredning vårdnad/boende /umgänge 9 3 11 
Komplettering till utredning 2 0 2 
Frivilliga samarbetssamtal 9 14 4 
Totalt: 151 ärenden 73 45 33 

 

2. Ekonomi – Prognos 
 

2.1 Driftsredovisning – Prognos Älmhults kommun 
Här ska en kort analys av prognosen göras.  

 

SCB 3 
pos Verksamhet (tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
Dr1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 2020 

585 

Gemensamma 
nämnd för 
familjerätt 1 338 1 185 1 411 -226 

920 
Framtid och 
utvecklingssatsning 0 22 22 0 

  Summa 1 338 1 207 1 433 -226 
 

PROGNOS (tkr) 
Avskrivningar 12,9 
Internränta 1,6 
Externa intäkter -2662 

 
 
 

530



 Delårsrapport 1  

 2020-04-14  6(6) 

2.2 Driftsredovisning – Gemensamma nämnden (samtliga 
kommuner) 

 

Verksamhet (tkr) 
Utfall 
i 
mars 

Budget 
per 
månad 
2020 

Avvikelse 
mot 
budget 

Ackumulerat 
utfall 

Total 
budget 
2020 

Avvikelse 
helår 

Personalkostnader 224 241 -17 809 2889 -2080 
Övriga kostnader 38 64 -26 111 765 -654 

Summa 262 305 -43 920 3654 -2734 
 

Den totala avvikelsen mot budget per januari – mars är 7 tkr. Den avvikelsen 
beror främst på höga personalkostnader under januari och februari till följd av 
sjukskrivningar. Verksamheten kunde balansera höga personalkostnader med 
minskade övriga kostnader till följd av minskade aktiviteter. Prognosen för 
helåret ligger på ett underskott med -266 tkr och beräknas uppkomma när 
samhället återgår i normaltillstånd och inflödet av ärende ökar. Det finns en stor 
osäkerhet i när detta kommer ske.  

 
2.2.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Verksamheten har tagit fram nya rutiner som har lett till effektivisering som i sin 
tur bidrar till sänkta kostnader på längre sikt. På kort sikt väntas verksamheten 
ha en budget i balans under april månad. Ett exempel där rutiner förändrats och 
gett en effektivisering är den ökade samverkan med socialtjänsten i ärenden där 
sekretess råder och där familjerätten har verkställighet av umgängesstöd.  
Skulle det vid budgetårets tredje kvartal visa sig att verksamheten går mot 
underskott bör det ske en översyn av tjänster inom verksamheten. 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla  Hallberg 
0476-553 08 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 - 2020 
 

Överförmyndarnämnden 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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1 Resultatmål – Prognos 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd som Älmhult är med i tillsammans med Ljungby och Markaryd. 
Det pågår ett arbete i Ljungby med införande av elektroniska tjänster. 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning 
Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun 
genom effektiv och 
hållbar planering, 
utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

 

 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd som är placerad i Ljungby. Det betyder att det är Ljungby som 
gör en prognos för hela nämnden. Detta är gjort per mars och denna prognos kommer att beslutats på 
överförmyndarnämndens sammanträde den 4 juni.  
 
Av planerat utfall kommer Älmhults kommun att bli debiterade 90 tkr mer än budget, därav en prognos på minus 
90 tkr. 
 

 
 
 
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Inga åtgärder är planerade. 

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
130 Övrig politisk verksamhet 1 675 1 534 1 624 -90
980 Framtid och utvecklingssatsning 0 31 31 0

Summa 1 675 1 565 1 655 -90
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  Sammanträdesprotokoll 

 2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Delårsrapport 2020 

Ärendenummer MOB 2019/26 

Ärendenummer EDP M-2019-456 

 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar godkänna framlagd delårsrapport. 

 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 efter mars enligt 

anvisningar från kommunstyrelsen. Denna innehåller mål samt drift- och 

investeringsprognos. Förutom ovanstående redovisas statistik kring personal. 

- Samtliga fyra mål ser ut att kunna bli uppfyllda under året.  

- Driftsprognosen visar på ett nollresultat. 

- Investeringsbudgeten på 1 100 tkr ser ut att användas. 

Samtliga områden är extra svårbedömda på grund av den pågående pandemin 

och dess följder. 

 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport1 2020 Miljö- och byggnämnden kvartal 1 per mars 2020 

daterad 2020-04-16 

• Prognos efter mars 2020 Miljö- och byggnämnden personalstatistik daterad 

2020-04-20 

• Investeringsredovisning per projekt 

• Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla  Hallberg 
0476-553 08 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 - 2020 
 

Miljö- och byggnämnden 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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1 Resultatmål – Prognos 
 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning 
Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun genom 
effektiv och hållbar 
planering, utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.   

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÄBO 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt 
att få kontakt och hjälp när du vill starta 
företag eller utveckla ditt företag.  

KS, 
MoB, 
TN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 
snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 
hus inom 6 mån.  

MBN, 
TN, KS 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

 

 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning – Prognos 
 
Nämnden prognostiserar ett nollresultat.  
 
I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda eller kan komma att bli berörda på ett eller annat sätt av den 
pågående pandemin. I nuläget är det svårt att bedöma hur detta kommer att påverka ekonomin under året.  
 
Det som däremot är säkert är att personalkostnaderna som är nämndens största utgiftspost hittills följer budgeten. 
Även de övriga kostnaderna följer eller understiger budgeten. Det samma gäller för intäkterna.   
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2.2 Investeringar – Prognos 
 

Samtliga investeringsprojekt för 2020 beräknas genomföras under året. Årets investeringsbudget uppgår till 1 100 
tkr och består av primärkarta flygfoto 700 tkr, inköp av drönare 300 tkr samt 100 tkr som inte är specificerat. 
Dessutom har nämnden begärt ytterligare 750 tkr för projekt som inte hanns färdigställas under 2019, varav 
verksamhetssystemet är det största. Budgeten för dessa är ännu ej beslutad. 
 

 
 

    
 
 
 
 

       

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 237 242 242 0
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2 542 1 548 1 548 0
261 Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning 1 773 1 847 1 847 0
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning 1 169 2 145 2 145 0
920 Gemensam verksamhet 3 630 4 290 4 290 0
980 Framtids- och utvecklingsanslag 200 200 0

Summa 9 351 10 272 10 272 0

PROGNOS (tkr)
Avskrivningar 245
Internränta 24
Externa intäkter 500

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2020-03

Budget 
2020

Prognos 
DR1 2020

Avvikels
e budget/ 
prognos  

2020

Ack utfall 
tom            

2020-03
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 0 1 000 1 000 0 0 1 000 1 200 -200
Investeringsram Netto 13 100 100 0 208 100 500 -400
Summa 13 1 100 1 100 0 208 1 100 1 700 -600
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Delårsrapport 1 - politisk verksamhet 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 och lägger rapporten till 
handlingarna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 efter mars för politisk 
verksamhet enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Hela budgeten för driften 
prognostiseras att användas. Politisk verksamhet har ingen budget för 
investeringar men kommer att använda 174 000 kronor från projektet övrigt 
under kommunledningsförvaltningen för införandet av fullmäktiges 
webbsändningar. Samtliga områden är extra svårbedömda på grund av den 
pågående pandemin och dess följder.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
_____ 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Delårsrapport 1 - kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 och lägger rapporten till 

handlingarna.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att resultatmålet ”I Älmhults kommun ökar 

andelen självförsörjande hushåll för varje år” prioriteras för att uppfyllas 
under året. Arbetet med arbetsmarknadsenheten är nyckeln för att detta ska 
lyckas och därför måste samverkansavtal med olika aktörer tecknas snarast.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att till nästa delårsrapport lägga till en kolumn 
gällande periodisering av resultat. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att till nästa delårsrapport ta fram tydligare 
statistik på sjukskrivningar samt jämförelsetal. 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport 1 för 
kommunstyrelsen. Vad gäller måluppföljning finns risk att andel 
självförsörjande hushåll inte ökar under år 2020 med anledning av de 
världsomspännande ekonomiska effekter som Covid-19 medför. Övriga mål 
bedöms uppfyllas under året. 
Kommunledningsförvaltningen genomför de åtgärder som kommunstyrelsen 
beslutat – några av åtgärderna kommer dessvärre inte få full effekt förrän år 
2021, motsvarande 1 500 000 kronor. För att få en budget i balans arbetar 
förvaltningen med olika åtgärder för att möta upp de åtgärder som inte kan 
genomföras i sin helhet under 2020. Vidare fortgår allmän återhållsamhet.  
Utgifterna för investeringar under året förväntas hamna något under budget då 
förseningar i projekt kan ske inom IT-verksamhet, med anledning av covid-19. 
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1 Resultatmål – Prognos 
 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning 
Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess 
Syftet är att varje 
invånare ska bli 
självförsörjande. 

I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år 

SN, KS, 
UN 

Målet bedöms inte uppfyllas 
under året  

Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun genom 
effektiv och hållbar 
planering, utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar 
för ett rikt och varierat fritids- och 
kulturutbud och mötesplatser. 

KFN, KS  Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.   

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÄBO 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt 
att få kontakt och hjälp när du vill starta 
företag eller utveckla ditt företag.  

KS, 
MoB, 
TN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 
snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 
hus inom 6 mån.  

MBN, 
TN, KS 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 
Det finns risk att andel självförsörjande hushåll inte ökar under år 2020 med anledning av de 
världsövergripande ekonomiska effekter som Covid-19 medför, vilket innebär allt från permitteringar 
till konkurser. Arbetet fortgår med att ta fram extratjänster inom kommunens verksamheter, samt i 
privata näringslivet, för målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Under året har 
arbetsmarknadsenheten övergått till socialnämnden som arbetar aktivt med åtgärder som socialnämnden 
beslutar. Från och med nästa år bör därmed detta resultatmål inte omfatta kommunstyrelsen.  
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Med anledning av covid-19 har kommunstyrelsen fått styra om resurser för att klara av att bedriva 
grundverksamheten. Det innebär förseningar med utförandet av vissa aktiviteter som ska genomföras. 
Kommunledningsförvaltningen kommer därför att följa målen noga under året och återkommer senast i 
samband med delårsrapport 2 med eventuella åtgärder om bedömningen av den totala måluppfyllelsen 
skulle förändras. 

 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
 

 
 
Verksamhet (tkr) Bokslut 

2019 
Budget 
2020 

Prognos 
Dr1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  
2020 

Kommunledning 6 780 6 799 6 799 0 
Ekonomi- och kansliavdelning 17 664 19 075 19 075 0 
HR-avdelning 13 299 12 568 12 568 0 
Planeringsavdelning 6 025 5 856 5 856 0 
Kommunikationsavdelning 5 982 6 075 6 075 0 
IT-avdelning 2 167 2 266 2 266 0 
Summa 51 917 52 639 52 639 0 

 
PROGNOS (tkr) 
Avskrivningar  4 051 
Internränta     224 
Externa intäkter  1 289 

 
2.1.1 IT och digitalisering 
IT- och digitaliseringsavdelningen lämnar en budget i balans. Under hösten 2020 startar Servicecenter 
som är en ny enhet inom IT- och digitaliseringsavdelningen. Nu pågår förberedelser för att starta igång 

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 

prognos  
2020

130 Övrig politisk verksamhet 5 149 5 866 5 866 0
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 977 221 221 0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder 2 017 1 769 1 769 0
225 Konsument- och energirådgivning 206 184 184 0
230 Turistverksamhet 814 845 845 0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -270 774 774 0
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 560 824 824 0
610 Arbetsmarknadsåtgärder 1 679 1 890 1 890 0
832 Buss-, bil- och spårbunden trafik 3 187 2 600 2 600 0
920 Gemensamma kostnader 37 598 37 666 37 666 0

Summa 51 917 52 639 52 639 0
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verksamheten och en servicechef är rekryterad. Servicecentret kommer kunna fungera som motorn i att 
utveckla den kommunala servicen. Under april och maj månad kommer samtliga förvaltningar 
inventeras, kartläggas och analyseras. 
I februari månad startades automatisering av handläggning av försörjningsstöd via en robot. Fas 2 i detta 
projekt slutförs under juni månad. Projektet kring nytt beslutsstöd kopplat till ekonomi, HR, 
socialförvaltningen kommer vara klart i juni månad. En ny plattform för e-tjänster är lanserad och arbete 
pågår för att utveckla nya e-tjänster inom flera förvaltningar. Vidare pågår det ett arbete för att 
digitalisera kartor på webben, för att kunna visa nybyggnadskartor och detaljplaner, lanseras under 
hösten 2020.  
 
2.1.2 Planeringsavdelningen 
Planeringsavdelningen lämnar en budget i balans, dock krävs åtgärder under året då åtgärdsplanen för en 
budget i balans ej går att genomföra i sin helhet under 2020. Dels är införande av avgiftsbelagd 
stadstrafik försenat pga. covid-19 då nödvändig utrustning för at starta upp befinner sig i Kina och 
Italien. Vidare krävs ny taxa för detaljplaner som är en del i budgetprocessen 2021. Detta kompenseras 
genom att vakanshålla tjänster vid föräldraledighet samt att allmän återhållsamhet under året.  
Just nu pågår arbete med ca 20 detaljplaner som avser såväl utveckling av nya bostadsområden som 
externa uppdragsgivare. Fördjupad översiktsplan är ett område som nu går in ett intensivt skede. 
Åtgärdsvalsstudier för Sydostlänken har startat upp och sätter fokus på infrastrukturfrågorna inom 
kommunen. Mark- och exploateringsfrågorna har sedan 1 april övergått till kommunlednings-
förvaltningen. Inom den verksamheten ser man över taxor och avgifter samt policys. Vidare ingås flera 
markanvisningsavtal och markförsäljning för bostäder. Olika planeringsuppdrag kopplat till ex 
cykelplan, naturvårdsplan m fl pågår.   
 
2.1.3 Ekonomi- och kansliavdelningen    
Avdelningen har främst under året arbetat med att utveckla stödfunktionerna och kommunikationen mot 
verksamheterna. Det sker genom att utveckla processer, rutiner, mallar och system som vi arbetar i. Det 
sker även genom att hålla utbildningar samt öka tillgängligheten för verksamhetsnära stöd till de som så 
önskar det. Delårsrapport 1 genomförs genom nya rapportsystemet, vidare ligger fokus under året på att 
vidareutveckla anläggningsregister, investerings-, mark- och exploateringsprocess. Utbildning är 
planerad under maj månad med berörda förvaltningar, där redovisningslagstiftning kopplas ihop med 
plan- och bygglagen (PBL). Vidare har Upphandlingsenheten initierat nya samarbeten med flera i 
kommuner Kronoberg, för att hjälpas åt med gemensamma upphandlingar.   

 
2.1.4 Kommunikationsavdelningen  
Kommunikationsavdelningen lämnar en budget balans. Årets första månader har präglats av Covid-19 
som har krävt och kräver även fortsättningsvis mycket resurser. Avdelningens fokus ligger i år på att 
bygga om och bygga upp almhult.se för att möta invånarnas och företagens behov. Vidare är det en 
viktig kanal för att underlätta och lyckas med servicecenters leverans. Nu genomförs också en av de 
åtgärder som finns i planen för en budget i balans, en minskning av medel för olika typer av 
marknadsföring, detta kommer få full effekt 2020. Ansvaret för receptionen övergår till Servicecenter 
inom kort.   
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2.1.5 HR avdelningen  
HR avdelningen lämnar en budget i balans. Avdelningen har under året arbetat med att utveckla stödet 
gentemot förvaltningarna. Årets avtalsrörelse har delvis skjutits fram på grund av Covid-19. Det ställer 
krav på HR avdelningen att hantera en löneprocess som präglas av många osäkerhetsfaktorer. En ny HR 
chef finns på plats från 27 april. Fokusområden under året är bland annat att förbättra och förnya 
introduktionsprogrammet för nya medarbetare och chefer. Vidare arbetar HR tillsammans med 
digitaliseringsenheten för att utarbeta nya e-tjänster. Kompetensförsörjningen kommer bli en avgörande 
fråga framöver, allra närmast pga Covid-19, där HR fungerar som spindeln i nätet genom att hålla 
samman arbetet för vikarieanskaffning och feriearbete för ungdomar. Personalutskottet har gett HR-
avdelningen i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna titta på möjligheterna till ökat 
friskvårdsbidrag.  
 
2.1.6 En samlad bild 
Kommunledningsförvaltningen verkställer kommunstyrelsens beslut KS 2019/68 § 7 om åtgärder för 
budget i balans. Vissa åtgärder ger inte effekt förrän år 2021. De större negativa budgetavvikelserna 
består av: 

 Konsumentrådgivning 167 tkr (Övrig politisk verksamhet), 1 års uppsägningstid. Besparingen 
träder i kraft 2021 och är en del i åtgärderna för en budget i balans.  

 Intäkter planavgift 1 000 tkr (Fysisk och teknisk planering), Intäktsförstärkningen är en del i 
åtgärderna för en budget i balans och kommer kommunen tillgodo först från och med år 2021. 

 Snålskjutsen 400 tkr (Buss- bil och spårbunden trafik), är en del i åtgärderna för budget i balans 
som träder i kraft först under 2021.  
 

För att få en budget i balans arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att möta upp de åtgärder som 
inte kan genomföras i sin helhet under 2020, se också ovan för mer information under respektive 
avdelning. 
Under året har kommunfullmäktige beslutat om reviderade reglementen vilket innebär att 
kommunstyrelsen tagit över verksamheter från tekniska nämnden, bland annat totalförsvar och 
samhällsskydd samt mark- och exploateringsverksamhet. Budget och prognos kommer att överföras från 
tekniska nämnden för detta från och med 1 april. 
 

2.2 Investeringar - Prognos 
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget. Några förseningar i projekt kan ske med 
anledning av omprioriteringar inom IT-verksamhet, med anledning av covid-19. Ärende kring 
tilläggsbudget avseende investeringar förväntas fastställas i kommunfullmäktige i april 2020.  
    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Skattekollektivet 
(tkr)   

Utfall 
jan-

mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
DR1 
2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

2020 

Ack 
utfall 

tom            
2020–

03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse total 
budget/ 

slutprognos   
Investeringsanslag Netto  1 580 331 249 550 980 879 101 
Investeringsram Netto  629 6 700 6 598 102 629 6 700 6 400 300 
Summa   629 7 280 6 928 352 1 179 7 680 7 279 401 
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 Detaljerad prognos per projekt finns i Bilaga 1 
investeringsredovisning       
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1 Resultatmål – prognos 
 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning 
Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess 
Syftet är att varje 
invånare ska bli 
självförsörjande. 

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande 
hushåll för varje år 

SN, KS, UN Målet bedöms inte 
uppfyllas under året 

  
  

  
  

  
  

Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje 
invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt och 
hållbart stöd för att 
utveckla, bibehålla eller 
återvinna sin förmåga.  

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat 
utifrån dina förutsättningar och där effekterna av 
insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla 
din förmåga.   

SN, UN  Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och 
förebyggande vilket innebär ett minskat 
stödbehov 

SN, UN, KoF, 
TN 

Målet bedöms 
uppfyllas under året 

Samhällsutvecklings 
process 
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun genom 
effektiv och hållbar 
planering, utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur. 

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% 
årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens 
olika delar.   

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 
KFN, ÄBO 

 Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att 
få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller 
utveckla ditt företag. 

SN Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar 

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 
KFN, ÖF, GN 

Målet bedöms 
uppfyllas under året 

  
  

  
     

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 
Resultatmålet ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för 
varje år” bedöms inte uppfyllas under året. Det finns en risk att andelen 
självförsörjande hushåll inte kommer att öka under 2020 med anledning av det 
rådande läget i världen i samband med utbrottet av Covid-19. Arbetet fortsätter 
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inom socialförvaltningen med att forma arbetsmarknadsenheten och detta arbete 
kommer troligtvis få genomslag under 2021 då målet förväntas nås. 

2. Ekonomi – prognos 
2.1 Driftsredovisning - prognos 
Den ekonomiska uppföljningen efter delår 1 visar ett underskott mot 
budgeterade medel på 19 212 tkr.  
Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd, kostsamma 
placeringar samt höga personalkostnader inom vård och omsorg samt omsorg 
funktionsvariation. Intäkterna är lägre än budgeterat. Främst beror detta på att 
verksamheten inte har fått förväntade medel från Migrationsverket och 
Försäkringskassan. 

 

SCB    
3 

pos 
Verksamhet (tkr) Bokslut 

2019 
Budget 
2020 

Prognos 
Dr1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

100 Nämnd och styrelseverksamhet 311 330 968 -638 
267 Alkoholprövning 115 -20 113 -133 
501 Övergripande administration 10 202 10 899 9 973 926 
510 Vård och omsorg äldre 195 928 199 735 203 800 -4 065 
513 Insatser enligt LSS/SFB 77 995 75 148 72 047 3 101 
520 Insatser till personer med funktionsvariation 7 346 6 495 7 152 -657 
530 Färdtjänst 4 000 4 170 4 170 0 
535 Förebyggande verksamhet 296 310 338 -28 
550 Gemensamma kostnader IFO 20 938 22 839 20 423 2 416 
552 Institutionsvård vuxna 2 910 2 060 2 465 -405 
554 Institutionsvård barn/unga 4 060 3 600 3 650 -50 
556 Familjehemsvård vuxna 1 612 1 500 1 500 0 
557 Familjehemsvård barn/unga 11 687 6 866 8 680 -1 814 
558 Övriga öppna insatser vuxna missbruk 9 0 0 0 
568 Öppna insatser barn och unga 3 417 587 3 837 -3 250 
571 Övriga insatser vuxna 4 765 1 967 8 269 -6 302 
575 Ekonomiskt bistånd 21 133 13 157 25 426 -12 269 
604 Flyktinginsatser -6 245 -4 452 -1 226 -3 226 
605 Särskilda kostnader ensamkomma barn -11 199 -7 053 -6 554 -499 
610 Arbetsmarknadsåtgärder 993 1 000 114 886 
980 Framtid och utvecklingssatsning 0 6 795 0 6 795 

  Summa 350 273 345 933 365 145 -19 212 
 
 
 
 

PROGNOS (tkr) 
Avskrivningar 1379 
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Internränta 99 
Externa intäkter -50564 

 
Övergripande 
Under årets första månader har förvaltningsledningen haft två vakanta tjänster, 
två verksamhetschefer och en SAS-tjänst. En verksamhetschefstjänst plockas 
bort då två verksamhetsområden slås samman, vård och omsorg och 
Myndighet/hälso- och sjukvård. IFO-chefstjänsten är tillsatt med tillträde den 1 
juni. SAS-tjänsten kommer inte tillsättas i sin nuvarande form. 
Vård och omsorg och Myndighet/hälso- och sjukvård 
Inom vård och omsorg har enhetscheferna med stöd av controllern i uppdrag att 
se över de ökade personalkostnaderna som är anledningen till det ökande 
underskottet. Verksamheten på Södra Esplanaden 13 förväntas kosta 5 326 tkr 
per år vilket är ofinansierat.  
Myndighet/Hälso- och sjukvård gör ett positivt resultat med anledning av att 
vakanta tjänster som inte tillsatts.  
Individ- och familjeomsorg, IFO 
Under årets två första månader har det varit ett fortsatt stort behov av 
försörjningsstöd men även av externa placeringar. Det har rört som om främst 
kostsamma placeringar vid skyddade boenden, efter att barn och vuxna levt i 
familjer där våld varit en vardag. Med nuvarande utfall kommer budgeten för 
helåret 2020 avseende de olika formerna för placeringar vara förbrukad vid 
halvårsskiftet. 
8,55 % av kommunens barn i åldern 0–18 år lever i familjer med en ekonomi på 
existensminimumnivå.  
Socialförvaltningen arbetar i tät samverkan med utbildningsförvaltningen i 
processarbetet med Barnens bästa gäller- I Kronoberg. 
Arbetsmarknadsenheten, AME, ingår från och med den 1 april i 
socialförvaltningen. Älmhults kommun har tilldelades 24 extratjänster till en 
början och det finns en möjlighet att kommunen under året får tillgång till 
ytterligare 25. Alla extratjänster är tillsatta varav 23 av de anställda tidigare har 
haft sin försörjning via försörjningsstöd. Minskade utbetalningar av 
försörjningsstöd avseende de 23 kommer visa sig i april månads utbetalningar.  
Budget för arbetsmarknadsenheten finns för 2020 och förs från 
kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen. Kostnader för 
arbetsmarknadsenheten behöver tillföras i budgeten för 2021. 
Omsorg funktionsvariation, OF 
OF har behov av fler bostäder med särskild service och under maj kommer en 
servicebostad i form av trapphusboende med sju antal lägenheter att starta under 
2020 för att kunna verkställa beslut. Verksamheten har dessförinnan utökats med 
tre lägenheter till befintliga boenden. Samtidigt ökar också behovet av daglig 
verksamhet då de personer som har behov av bostad med särskild service också 
är i behov av meningsfull sysselsättning.  
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Då några beslut om gruppbostad inte har kunnat verkställas har insatsen 
korttidsvistelse beviljats i väntan på bostad. De budgeterade medlen för 
gruppbostad som finns för 2020 finansierar starten av trapphusboendet. 
Kostnader för trapphusboendet behöver tillföras i budgeten för 2021. 
Inom personlig assistans är det en eftersläpning på utbetalningarna från 
Försäkringskassan för beviljade timmar enligt SFB (socialförsäkringsbalken).  

 
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Socialförvaltningen verkställer socialnämndens beslut från 2020-02-26 §16 om 
åtgärder för en budget i balans.  
Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att kartlägga verksamheternas 
kostnader, intäkter och vilka effektiviseringar som är möjliga att genomföra. Till 
exempel genomförs en kartläggning av bemanningssystemet Time Care för att 
säkerställa att personalresurserna används optimalt.  
Detta sker i nära samarbete mellan enhetschefer, verksamhetschefer, 
förvaltningschef och controller vid regelbundna och strukturerade 
månadsuppföljningar. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med ekonomi/flyktingenheten för 
att minska behov av och kostnader för försörjningsstöd, bland annat genom 
tillsättandet av extratjänster.  
Översyn av vakanta tjänster sker kontinuerligt. 

 

2.2 Investeringar - prognos 
Investeringar förväntas utföras enligt budget. Några förseningar i projekt kan ske 
med anledning av omprioriteringar inom IT-verksamhet med anledning av 
Covid-19. Ärende kring tilläggsbudget avseende investeringar förväntas 
fastställas i kommunfullmäktige i april 2020. 

    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Skattekollektivet 
(tkr)   

Utfall 
2020-03 

Budget 
2020 

Prognos 
DR1 
2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

Ack 
utfall tom            

2020-03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse 
budget/ prognos  

2020 
Investeringsanslag Netto       0       0 
Investeringsram Netto 103 7 281 7 281 0 103 7 281 7 281 0 
Summa   103 7 281 7 281 0 103 7 281 7 281 0 
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 2020-04-22 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Delårsrapport 1, 2020 
Ärendenummer SOC 2019/35 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport 1 och 

skickar den vidare till kommunfullmäktige. 
2. Förvaltningen ska fortsätta det systematiska och strategiska arbetet med att 

göra effektiviseringar som inte påverkar kvaliteten i verksamheten 
3. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att se över de placeringskostnader 

som finns idag och tittar på hållbara lösningar utifrån både ekonomi och 
individ 

4. Socialnämnden ska få ekonomiska prognoser varje månad 
5. Socialnämnden tillför resurser till arbetsmarknadsenheten för att lyckas 

uppnå resultatmålet ” I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande 
hushåll för varje år” 

6. Socialnämnden initierar ett möte med kommunstyrelsen för att starta upp en 
arbetsgrupp för att få en samsyn gällande nämndens ekonomiska läge. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram en delårsrapport per 2020-03-31 till 
kommunfullmäktige innehållande: 

 Resultatmål – prognos 

 Åtgärder när resultatmål inte bedöms uppfyllas under året 

 Ekonomi – prognos 

 Driftsredovisning, prognos 

 Åtgärder vid befarad budgetavvikelse 

 Investeringar – prognos 
Den ekonomiska uppföljningen efter delår 1 visar ett underskott mot 
budgeterade medel på 19 212 tkr.  
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Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd, kostsamma 
placeringar samt höga personalkostnader inom vård och omsorg samt omsorg 
funktionsvariation. Intäkterna är lägre än budgeterat. Främst beror detta på att 
verksamheten inte har fått förväntade medel från Migrationsverket och 
Försäkringskassan. 
 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 

 ”Delårsrapport 1 – 2020 Socialnämnden kvartal 1, per mars 2020”, 2020-04-
20 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar på följande tillägg i beslutet: 
Att socialnämnden äskar pengar från kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna 
för försörjningsstödet för att undvika besparingar i en redan ansträngd 
organisation 
Att förvaltningen fortsätter det systematiska och strategiska arbetet med att göra 
effektiviseringar som inte påverkar kvaliteten i verksamheten 
Att förvaltningen fortsätter arbetet med att se över de placeringskostnader som 
finns idag och tittar på hållbara lösningar utifrån både ekonomi och individ 
Att socialnämnden får ekonomiska prognoser varje månad 
Att socialnämnden tillför resurser till arbetsmarknadsenheten för att lyckas 
uppnå resultatmålet ” I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll 
för varje år” 
Att socialnämnden initierar ett möte med kommunstyrelsen för att starta upp en 
arbetsgrupp för att få en samsyn gällande nämndens ekonomiska läge. 
Marie Rosenquist (M) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) förslag med undantag 
från första attsatsen ”Att socialnämnden äskar pengar från kommunstyrelsen för 
att täcka kostnaderna för försörjningsstödet för att undvika besparingar i en 
redan ansträngd organisation” 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Lars Ingverts (S) förslag mot Marie Rosenquists (M) 
revidering av Lars förslag mot varandra och finner att Marie Rosenquists förslag 
bifalls. 
Votering begärs av Lars Ingvert (S) 
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 2020-04-22 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Marie Rosenquists 
(M) förslag. Nej-röst för Lars Ingverts (S) förslag 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) förslag. 
 

Ledamot Ja Nej 

Marie Rosenquist (M) X  

Jakob Willborg (M) X  

Vidar Lundbäck (C) X  

Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (C) 

X  

Lina Yosefi (L) X  

Gun-Britt Cedergren (KD) X  

Gull-Britt Tranvik (SD)  X 

Lars Ingvert (S)  X 

Silvia Lobos (S)  X 

Ann Johansson (S)  X 

Elin Nilsson (S)  X 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Ekonomienheten 
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2020-04-16 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 35 Prognos ekonomi / delårsrapport 1
Ärendenummer KFN 2020/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den 

till kommunstyrelsen för sammanställning.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid 

nästkommande nämndssammanträde redovisa status på de 
investeringsprojekt som genomförs/ska genomföras år 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 1 efter mars enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen. Denna innehåller mål samt drift- och 
investeringsprognos. Förutom ovanstående redovisas statistik kring personal och 
utbetalade bidrag. Huvudslutsatser är:

 Tre av fyra mål ser ut att bli svåra att uppfylla under året. 

 Driftsprognosen visar på ett överskott på 791 000 kronor.

 Investeringsbudgeten på 2 695 000 kronor ser ut att användas.
Samtliga områden är extra svårbedömda på grund av den pågående COVID-19 
pandemin och dess följder.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09

 Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämnden daterad 2020-04-07

 Bilaga 1 investeringsredovisning registrerad 2020-04-09
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2020-04-16 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) yrkar tilläggsbeslut att nämnden uppdrar förvaltningen 
att vid nästkommande nämndssammanträde ge en lägesrapport gällande status på 
år 2020s investeringsprojekt.

Beslutsgång
Ordförande lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att 
nämnden bifaller.

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Kommunledningsförvaltningen

Camilla  Hallberg
0476-553 08
camilla.hallberg@almhult.se

Delårsrapport 1 - 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kvartal 1, per mars 2020
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1. Resultatmål – Prognos

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning
Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje 
invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt 
och hållbart stöd för att 
utveckla, bibehålla eller 
återvinna sin förmåga. 

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 
och förebyggande vilket innebär ett minskat 
stödbehov

SN, UN, 
KoF, TN

 Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

 

I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar 
för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud 
och mötesplatser.

KFN, KS  Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun 
genom effektiv och 
hållbar planering, 
utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur.

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.  

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÄBO

 Målet bedöms inte uppfyllas 
under året

 I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN

 Målet bedöms uppfyllas under 
året

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
På grund av den pågående coronaepidemin ser nämnden det som svårt att uppnå tabellens tre översta resultatmål 
då flertalet aktiviteter under dessa går stick i stäv med rekommendationerna från myndigheterna.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Nämnden prognostiserar ett överskott på 791 tkr. Överskottet är i princip helt kopplat till aktiviteter som redan nu 
är inställda förutom 259 tkr som är nämndens buffert. 

I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda på ett eller annat sätt av den pågående pandemin. Det rör sig 
om allt från inställda eller eventuellt flyttade arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker via 
datorn till minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. Detta har gjort prognosarbetet komplicerat. 
Troligtvis kommer nämnden att få minskade kostnader för vissa saker men det kan komma andra kostnader på 
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grund av utifrån kommande behov eller på grund av att verksamheten behöver genomföras på ett annat sätt än 
tänkt. 

Personalkostnaderna som är nämndens största utgiftspost följer budgeten. Även de övriga kostnaderna följer eller 
understiger budgeten. 

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 161 163 163 0
310 Stöd till studieorganisationer 693 680 680 0
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 2 682 2 971 2 555 416
320 Bibliotek 8 514 8 908 8 908 0
330 Kulturskola 3 174 3 301 3 301 0
300 Allmän fritidsverksamhet 2 348 2 570 2 570 0
340 Idrotts- och fritidsanläggningar 12 709 13 885 13 885 0
350 Fritidsgårdar 3 264 3 421 3 355 66
920 Gemensam verksamhet 2 580 2 741 2 432 309
980 Framtids- och utvecklingsanslag 0 778 778 0

Summa 36 125 39 418 38 627 791

Verksamhet (tkr)
Bokslut 

2019
Budget 

2020
Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
Kultur- och fritidsnämnd 161 163 163 0
Gemensamma kostnader 667 660 401 259
Allmän kulturverksamhet 2 941 3 542 3 126 416
Fritidsverksamhet 14 376 14 031 13 981 50
Simhall 3 027 4 614 4 614 0
Bibliotek 8 514 8 908 8 908 0
Ungdomsverksamhet 3 264 3 421 3 355 66
Kulturskola 3 175 3 301 3 301 0
Framtids- och utvecklingsanlag 0 778 778 0
Summa 36 125 39 418 38 627 791

PROGNOS (tkr)
Avskrivningar 1060
Internränta 146
Externa intäkter 3100
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2.2 Investeringar - Prognos
Nämnden planerar att genomföra samtliga investeringar. Projektet Stärkta bibliotek kommer inte att 
kosta något på helår då kommunen har fått ett statsbidrag.

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2020-03

Budget 
2020

Prognos 
DR1 2020

Avvikels
e budget/ 
prognos  

2020

Ack utfall 
tom            

2020-03
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 0 2 695 2 695 0 0 2 695 2 695 0
Investeringsram Netto 104 0 0 0 104 0 0 0
Summa 104 2 695 2 695 0 104 2 695 2 695 0
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

3. Personal
I diagrammet nedan syns tillgänglig tid och arbetad tid på kultur- och fritidsnämnden under månaderna 
januari till mars. Gapet mellan tillgänglig och arbetad tid består av semester, sjukdom, vård av sjukt 
barn och föräldraledighet. I mars månad motsvarande tillgänglig tid 25,8 årsarbetare och arbetad tid 22,1 
årsarbetare.
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I diagrammet nedan syns sjukfrånvaron under månaderna januari till februari. I februari uppgick 
sjukfrånvaron till 2,0 %. Detta kan jämföras med kommunens totala sjukfrånvaro som var 7,9 % i 
februari.

4. Bidrag

I tabellen är samtliga bidrag som är utbetalade under årets tre första månader listade.

Förening/mottagare Belopp Typp av bidrag
Byggnadsföreningen Hallaborg 24 000,00 Investeringsbidrag
Folkuniversitet 15 000,00 Kultur i vården               
Studieförbundet Vuxenskolan 12 500,00 Kultur i vården               
ABF             21 500,00 Kultur i vården               
Älmhult Linnebygdens Ridklubb 150 000,00 Anläggningsbidrag
Elmhults Sportsclub 10 000,00 Skötselbidrag Klöxhults fritidsområde
Föreningen Stenbrohults konstisban 200 000,00 Driftsbidrag
Hallaryds sockenråd 7 000,00 Arrangemangbidrag 2019        
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla  Hallberg 
0476-553 08 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 - 2020 
 

Politisk verksamhet 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
Förbrukningen av budgeten ligger på en normal nivå efter mars. För tillfället finns det inget som pekar på att 
politisk verksamhet kommer att förbruka mer än sin budget på helåret.  
 

 
 

 
 

2.2 Investeringar - Prognos 
Investeringarna består av projektet för webbsändningar av fullmäktiges möten. Budgeten för detta finns under 
kommunstyrelsens projekt övriga investeringar.  
 

 
 
 

     

SCB    
3 pos Verksamhet (tkr)

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
Dr1 2020

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 632 6 979 7 153 -174
110 Stöd till politiska partier 792 880 890 -10
120 Revision 815 819 819 0
130 Övrig politisk verksamhet 342 20 20 0
920 Gemensam verksamhet 0 300 300 0
980 Framtids- och utvecklingsanslag 0 184 0 184

Summa 8 581 9 182 9 182 0

PROGNOS (tkr)
Avskrivningar 13
Internränta 1
Externa intäkter 0

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2020-03

Budget 
2020

Prognos 
DR1 2020

Avvikels
e budget/ 
prognos  

2020

Ack utfall 
tom            

2020-03
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 0 0
Investeringsram Netto 154 0 154 -154 174 0 174 -174
Summa 154 0 154 -154 174 0 174 -174

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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Tekniska förvaltningen     
Anders Nyberg 
0476-55497 
Anders.nyberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 1 - 2020 
 

Tekniks nämnd 
 
Kvartal 1, per mars 2020 
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1 Resultatmål – Prognos 
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Resultatuppföljning 
 Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje 
invånare ska erbjudas 
möjlighet till effektivt och 
hållbart stöd för att 
utveckla, bibehålla eller 
återvinna sin förmåga.  

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande 
och förebyggande vilket innebär ett minskat 
stödbehov 

SN, UN, 
KoF, TN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

Samhällsutvecklings 
process                        
Syftet är att skapa en 
attraktiv kommun genom 
effektiv och hållbar 
planering, utveckling och 
förvaltning av 
infrastruktur.  

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.   

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÄBO 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt 
att få kontakt och hjälp när du vill starta 
företag eller utveckla ditt företag.  

KS, 
MoB, 
TN 

 Målet bedöms uppfyllas under 
året 

  I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 
snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 
hus inom 6 mån.  

MBN, 
TN, KS 

 Målet bedöms inte uppfyllas 
under året 

  I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar 

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

 Målet är uppfyllt 

 

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas 
Inget att notera. 
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2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
 
Kommentar driftredovisning 
I budgetarbetet inför 2020 äskade förvaltningen en utökad budgetram med utgångspunkten att nå en ram i balans 
med uppdraget. Den största obalansen återfinns främst i verksamheter som uppdragsmässigt påverkats av 
kommunens positiva expansion med ökande befolkning, flera nya bostadsområden, gator, cykelvägar och 
grönytor samt nya verksamhetsställen så som skolor och förskolor. Sammanfattningsvis har kommunens 
expansiva investeringar genererar kapitaltjänster och driftkostnader i högre omfattning än vad förvaltningens 
budget medger i förhållande till uppdraget. 
 
Nämnden äskade en utökad ram om 12 800kkr för 2020 och erhöll en ramökning på ca 4 000kkr vara av 1 500 
kkr var rikta medel för utveckling och framtidssatsningar. 2020 års förutsättningar har därav medfört behovet av 
åtgärder i syfte att hålla budget 2020 samt att minska driftkostnaderna 2021 och 2022. Att understryka, så är flera 
av åtgärderna inte långsiktiga, då effekten innebär en lägre ambition på drift och underhåll för innevarande år, 
som i sin tur bedöms resulterar i ett behov av återtagande och akut felavhjälpning med fördyrande kostnader som 
effekt.  
 
Väder och årstid 
Årets första månader har medfört en mycket ringa mängd snö vilket inneburit ett begränsat behov av snöröjning 
och halkbekämpning. Detta har medfört en lägre kostnad en ett normalår. Samtidigt har kommunen berörts av 
höga vattenflöde som medfört en hel del åtgärder för att förebygga och begränsa effekten av översvämningarna. 
Sammantaget är bedömningen att årets milda inledning medför en lägre kostnad än ett normalår. 
 
Pandemi - Covid -19 
Tekniska förvaltningen har påverkats av Covid-19 pandemin. I likt med resten av kommunen kommer utfallet i 
dagsläget bli svårt att bedöma, troligen kommer detta att påverka både intäkter och utgifter negativt. Exempel på 
inom förvaltningen är:  

- Intäktsbortfallet kommer bla att vara minskad myndighetsutövning och extern utbildning inom 
räddningstjänsten, minskade entreprenaduppdrag inom gata och park, minskade lunchförsäljningar inom 
kosten, mm.  

- Ökade kostnader kommer troligen att vara ökade sjukskrivningar inom hela förvaltningen, lunchlådor och 
distribution av dessa för kosten, försenade byggprojekt, extra skyddsutrustning och ändrade rutiner, mm. 

 
Verksamhet vid förvaltning som påverkats mest av pandemin är främst kostverksamheten, lokalvården främst 
med hänsyn till sjukskrivning, ökade restriktioner och förändrade uppdrag och stöd till skola och omsorg. 
 
Räddningstjänsten bistår med transporter av provresultat av misstänkt smittade till Ljungby och Växjö. 
 
Statens löfte om att man skall ersätta kommunerna för uppkomna kostnader på grund av Covid-19 är i viss mån 
en möjlighet till kompensation. Förutsättningarna är oklara om när och i vilken omfattning en sådan 
kompensation kommer att ske. Dock är det av stor vikt att förvaltningen under hela pandemin konterar 
merkostnader så att detta kan verifieras i efter hand. 
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Gatuverksamheten 
Av förvaltningens utökade ram tillfördes gatuverksamheten 1 000kkr för ökade driftkostnader. Förutom den 
utökad ramen har ett flertal åtgärder planerats och genomförts för att underåret hantera det underskott som 
redovisas i prognosen. En del av underskottet avser påförda kapitaltjänster för nybyggda gator, vägar och 
grönområden. 
 
Den 19 december 2019 inträffade en händelse på kommunens sidospår som resulterade i en påkörd växel. Detta 
medförde ett omfattande bärgningsarbete och reperationsåtgärder på spåret. Kostnaderna uppgår till ca 200 kkr 
för olycksavhjälpning och reparation vilket kommer att belasta budget 2020. I dagsläget är ansvarsfrågan inte 
klarlagd utan pågår genom externstöd från kommunens försäkringsbolag gentemot tågentreprenören. 
 

Fastighet 
Angående outnyttjade fastigheter i kommunens bestånd pågår dialog i syfte att skapa förutsättningar för att 
avyttra alternativt att på annat sätt hantera den drift- och underhållskostnaden som i dag belastar förvaltningen 
utan kostnadstäckning. I prognosen hanteras underskott som outnyttjade fastigheter genererar inom ram, med 
konsekvensen att driftpengar går till att täcka kostnaderna istället för planerat underhåll. 
 
Kostverksamheten 
Utfallet i DR1 visar kraftigt ökade intäkter jämfört med samma period föregående år tack vare att nya taxor 
införts vid årsskiftet. Verksamheten ser en tydlig positiv effekt trots att det bara är tre månader sedan införandet. 
Totalt sett är bedömningen att prognosen ger negativ budgetavvikelse främst med hänsyn till åtgärder kopplat till 
pandemin. 
 
Räddningstjänsten 
Inget att notera. 
 
VA-verksamheten 
Driftsbudgeten för VA-verksamheten avviker på så sätt att intäkterna för VA-administration för första kvartalet 
visar på ett överskott jämfört med prognosen. Detta beror på att intäkterna inte är periodiserade över året.  
VA-verken visar på ett underskott vilket kan förklaras i stora inköp av kemikalier under början på året. Det har 
även behövts fyllas upp med extra lager av kemikalier med anledning av covid-19 pandemin. För att säkerställa 
tillgång på kemikalier vid eventuella framtida leveransproblem. Personalkostnaderna visar också på ett underskott 
som delvis kan förklaras med ökade kostnader för beredskapstjänstgöring i samband med höga flöden vilket har 
genererat ökat antal larm. Personalkostnaderna kommer även fortsatt under året visa på underskott då en 
överenskommelse om ersättning har ingåtts med en medarbetare för avslutad tjänst. Det innebär dubbla 
lönekostnader eftersom tjänsten ersätts med annan personal. I övrigt har fler tjänster tillsatts för att klara 
uppdraget. Prognosen är att VA-verksamheten kommer att gå med ett underskott även 2020. Det innebär att 
medel kommer att hämtas från avsatta fonder. Arbetet har påbörjats för att höja VA-taxan från 2021. 
 
Renhållningsverksamhet 
Från och med 2019 tog SSAM över ansvaret för kommunens renhållningsverksamhet. Ansvaret för befintliga 
deponiytor och tillhörande lakvattenanläggning kommer även framgent vara inom kommunens ansvar. Kostnader 
som finns med anledning av gjorda investeringar och drift av lakvattenanläggningen är inte i balans med de 
intäkter som i dagsläget avtalats med SSAM. Differensen mellan kostnader och intäkter är konstaterad efter 
genomfört bokslut för 2019 och Tekniska förvaltningen i samverkan med SSM kommer att utreda frågan i syfte 
att rätt nivå på avsättningar sker för kommande sluttäckning och efterbehandling. 
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SCB    
3 pos Verksamhet (tkr) 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Prognos 
Dr1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 
100 Teknisk nämnd 736 350 350 0 
980 Framtid och utveckling 0 1 556 1 556 0 
215 Teknisk administration 3 281 4 228 4 228 0 
215 Fysisk och teknisk planering -2 1 036 1 036 0 
220 Industristamspår 534 620 620 0 
263 Vattenkontroll Helgeå 83 60 60 0 
249 Gator och vägar 16 156 14 431 17 039 -2 608 
250 Parker och lekplatser 1 494 1 460 1 460 0 
270 Räddningstjänst 19 035 19 540 19 540 0 
275 Kris- och beredskapshantering 66 -106 65 -171 
810 Skogsdrift -389 410 410 0 
865 Vatten och avlopp 0 0 0 0 
870 Avfallshantering 100 100 100 0 
910 Fastighetsförvaltning  1 484 1 489 1 489 0 
880 Teknisk service 551 630 630 0 
892 Måltidsverksamhet 40 709 34 321 34 529 -208 

  Summa 83 838 80 125 83 112 -2 987 
 
 

Tkr Utfall 2019 Budget 2020 
Prognos 
2020 

Avskrivningar 54 021 52 558 53 720 
Internränta 19 546 21 645 18 684 
Externa intäkter 89 565 79 372 83 905 

 
Prognos över verksamheternas sammantagna intäkter och kostnader – DR1. Enligt bilaga 3. 
 
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Förvaltningens åtgärder för att hantera prognostiserat underskott sker genom ambitionsminskande åtgärder och 
inriktar sig främst på följande områden: 

- Minska personalkostnader i form av övertid/mertid och extrapersonal. 
- Prioritera akuta underhåll och åtgärder som ger effekt på driftkostnader. 
- Prioritera drift och service till kärnverksamheten (omsorg och utbildning) samt samhällsviktig 

infrastruktur. 
- Senarelägga investeringsprojekt som genererar ökade kapitaltjänstkostnader för 2021 och 2022. 
- Utredningsarbete i syfte att hitta verksamhetseffektiviseringar inom hela förvaltningen. 

 

Efter ytterligare analys kommer förvaltningen återkomma till nämnden med redovisning och förslag till 
ambitionsminskning i syfte att hantera redovisad prognos samt anpassa förutsättningarna för verksamhetsåren 
2021 och 2022. 
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2.1.2 Driftredovisning – personal 
Tekniska förvaltningen är från 1 april 2020 organiserad i 6 avdelningar: 
 
Administrativ avdelning: 

- Förvaltningsledning 
- Skogsförvaltning 
- Nämndesekreterare (ur KLF) 

 

Övriga avdelningar: 
- Gatuavdelning 
- Fastighetsavdelning 
- Räddningstjänst 
- Kost avdelning 
- VA-avdelning 

 

Tkr 
Budget 
2020 

Utfall       
DR1 
2020 

Utfall     
DR1 
2019 

Utfall     
DR1 
2018 

Teknisk nämnd 350 106 33 0 
Teknisk administration 2 526 542 538 497 
Gator och vägar, parker 12 815 3 697 3 050 3 019 
Räddningstjänst 15 093 3 037 2 845 2 532 
Kris- och beredskap 668 174 110 0 
Måltidsverksamhet 26 436 7 141 6 945 5 966 
Vatten och avlopp 9 928 2 913 2 326 2 148 
Avfallshantering* 0 0 148 1 658 
Fastighetsförvaltning 24 970 6 521 5 897 5 297 
Beredskapscentral 1 200 218 489 447 

SUMMA 93 986 
24 

349 
22 

381 
21 

564 
I % av budget  26% 25% 23% 
Lönerevision 9 månader  1 879 1 745 1 872 
Antal årsarbetare (tillsvidare)   169 165 171 
* Verksamheten övertagits av gemensamt renhållningsbolag SSAM 
AB         

 
2.1.3 Sjukskrivningstal 
 

 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Kommunstruktur 
Sjukfrv %, vald 
månad 7,02% 7,93% 6,05%             

Teknisk 
förvaltning 

Sjukfrv %, vald 
månad 4,95% 5,45% 3,82%             
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2.2 Investeringar - Prognos 
 

    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Skattekollektivet (tkr)   
Utfall 

2020-03 
Budget 

2020 
Prognos 

DR1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

Ack utfall 
tom            

2020-03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 
Investeringsanslag Netto 14 002 25 791 58 489 -32 698 98 138 142 855 147 889 -5 034 
Investeringsram Netto 8 687 57 500 56 573 927 11 830 63 131 59 758 3 373 
Summa   22 689 83 291 115 062 -31 771 109 968 205 986 207 647 -1 661 
          
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 
investeringsredovisning           

 
Kommentar skattekollektivet: 
Investeringsprognosen har en viss osäkerhet då tilläggsbudgeten inte är beslutad. Detta medför en stor 
osäkerhet om vilka projekt som rimligt att starta upp under 2020 då drygt 4 månader hinner gå innan 
beslut om vilken ram som finns att disponera. Förslaget till nämnden är att vissa projekt kommer att 
strykas under 2020 och behovet får läggas in i investeringsplan för kommande år. 
En genomlysning av planerade investeringar för 2020 kommer att genomföras med utgångspunkt från 
delårsrapporten, då en stor osäkerhet vilken effekt investeringsramen har på kommande kapitaltjänster 
och driftkostnader. Stort behov av en investeringsanalys i syfte att klarlägga förutsättningarna och effekt 
av kommande investeringar i kommunen. Där till bör även principen för hur kapitaltjänster skall 
hanteras för att undvika att investeringsbudget beslutas utan att kostnader för kapitaltjänster finns 
avsatta. Behovet av investeringsanalys är framfört till ekonomiavdelningen. 
 
 

    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Taxekollektivet (tkr)   
Utfall 

2020-03 
Budget 

2020 
Prognos 

DR1 2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

Ack utfall 
tom            

2020-03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 
Investeringsanslag Netto 7 204 37 000 67 658 -30 658 121 153 233 000 232 600 400 
Investeringsram Netto 3 259 16 000 19 259 -3 259 5 557 20 500 21 557 -1 057 
Summa   10 463 53 000 86 917 -33 917 126 710 253 500 254 157 -657 
      
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 
investeringsredovisning           

 
Kommentar taxekollektivet: 
Investeringarna följer planen. 
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2.3 Exploateringar - Prognos 
 

    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Skattekollektivet (tkr)   
Utfall 

2020-03 
Budget 

2020 

Prognos 
DR1 
2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

Ack utfall 
tom            

2020-03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 
Exploateringsprojekt Inkomster  0 -34 479 0 -34 479   -117 294 -117 294 0 
  Utgifter 417 31 800 3 966 27 834 31 430 94 164 92 597 1 567 
Summa   417 -2 679 3 966 -6 645 31 430 -23 130 -24 697 1 567 

          
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 2 exploateringsredovisning. 
Förutsättningar för kvalitetssäkring av underlagt har inte varit möjligt att 
göra.         
                    
                    
    PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT 

Taxekollektivet (tkr)   
Utfall 

2020-03 
Budget 

2020 

Prognos 
DR1 
2020 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 

Ack utfall 
tom            

2020-03 
Total 

budget 
Slut-

prognos  

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020 
Exploateringsprojekt Inkomster  0 -1 995 0 -1 995 0 -19 087 -19 087 0 
  Utgifter 0 20 844 0 20 844 0 43 154 41 159 1 995 
Summa   0 18 849 0 18 849 0 24 067 22 072 1 995 

          
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 2 exploateringsredovisning. 
Förutsättningar för kvalitetssäkring av underlagt har inte varit möjligt att 
göra.         

 
Kommentar exploateringar: 
Exploateringsverksamheten ligger framgent under kommunledningsförvaltningen och kommer i 
överenskommelse med planeringsavdelningen att redovisas till kommunstyrelsen. 
Då budget och utfall inte har funnits att tillgå i systemet har ingen analys ur ett drift- och 
kapitaltjänsthänseende inte kunnat ske. Detta kommer dock att följas upp i efterhand då kostnader för 
vägar, infrastruktur och grönområde kommer att belasta tekniska förvaltningens när området aktiveras. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 73 Finansiell rapport DR1 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/41 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram finansiell rapport per delårsrapport 
1 2020. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 

 Finansiell rapport per 31 mars 2020 daterad 2020-05-14 
_____ 
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Kommunledningsförvaltning 
Ann-Sofie Gangesson 
ann-sofie.gangesson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Finansiell rapport  
Ärendenummer KS 2020/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 1 2020 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2020-05-14. 

  
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 
 
 
 
Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson 
Redovisningschef Kommunchef 
 
Beslut för info 
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen  
  
 

 

 
 
 
 
  

Rapport 
 

Finansiell rapport -  
per 31 mars 2020 
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Bakgrund 
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till 
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1, 
delårsrapport 2 och årsredovisningen.   
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag. 
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parantes. Föregående 
rapport är gjord per 31 december 2019. 

 

Aktuell likviditetssituation 
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget ca 55 mkr. 
Kommunens likviditet uppgår per 2020-03-31 till 85 722 384,26 
(156 061 516,68 kr) inklusive en kredit på 55 mkr. Beviljad koncernkredit 
uppgår till 80 mkr.  
 

Skuldportföljen per 2020-03-31 
Skuldportföljen uppgår per 31 mars till 1 110 mkr (1 110 mkr). Under perioden 
december till mars har två lån omsatts till nya, ett på 50 mkr och ett på 140 mkr. 
Enligt likviditetsprognoser från nämnderna kommer nyinvesteringar göras, 
främst inom tekniska nämnden, vilket därmed tyder på att nya lån skulle behövas 
tas inom den närmsta tiden. Kommunen har inte per 31 mars nyttjat hela den, av 
kommunfullmäktige beslutade, upplåningsreserven på 1 332 mkr. 
Koncernens totala limit är snart nådd hos Kommuninvest och med tanke på 
koncernens kommande investeringsbehov så kommer nytt beslut behöva fattas. 
Frågan hanteras just nu med Kommuninvest och återrapportering till 
Kommunfullmäktige sker senast i samband med delårsrapport 2. 
 

Kapitalbindning  
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 
3,55 år (2,81 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 28,38 % (34,68 %).  
 

Räntebindning  
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
 3,55 år (2,81 år). 

 

Genomsnittliga räntesats 
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,50 % (0,46 %). 
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Derivat  
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen. 
 

Kommunens borgensåtaganden  
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att öka kommunens borgensåtagande 
för ElmNet AB med 20,5 mkr till 65 mkr samt Älmhultsbostäder från 440 mkr 
till 700 kr. Totalt har nu Älmhults kommun ett borgensåtagande om 800,2 mkr, 
varav 795 mkr är till kommunens helägda dotterbolag. Utnyttjat 
borgensåtagande uppgår till 585 mkr.  

 
 

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
Finanspolicyn är antagen i januari 2019. Under 2019 och 2020 har det jobbats 
med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelsen per 31 mars 20 
som finns är att kommunen ligger något högt på lån mellan räntebindningen 5-7 
år. Successivt kommer detta att arbetas nedåt för att vara inom de satta 
gränsvärdena även där.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Justering av budgetprocess 2021 
Ärendenummer KS 2020/55 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Med hänvisning till den pågående pandemin och påverkan på det politiska 

arbetet ger kommunstyrelsen nämnderna anstånd med att lämna in sina 
budgetförslag inför 2021 till den 15 augusti. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Justering av budgetprocess 2020 utifrån pågående pandemi. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår med hänvisning till den pågående pandemin och 
påverkan på det politiska arbetet att nämnderna ges anstånd med att lämna in 
sina budgetförslag inför 2021 till den 15 augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.  
_____ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Investeringsanslag kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen 2 500 000 kronor i 
investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras 
genom upplåning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2 500 000 
kronor år 2020. 
  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-22  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Robert Palmqvist   
Robert.palmqvist@almhult.se 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Investering av kopiatorer 
Ärendenummer KS 2020/20 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Effekten innebär att 
istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller verksamheten en 
kapitaltjänstkostnad. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1  
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22 
 
Ärendeberedning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med upphandlingsplan upphandlat 
ett avtal som ska förse kommunen med kopiatorer. Avtalet innebär att 
kommunen köper kopiatorerna istället för att leasa dem. Kostnaden per kopiator 
beräknas på detta vis minska med ca 4 tkr/st över den 5-årsperiod där ca 120 
kopiatorer ska bytas ut – en besparing för kommunen motsvarande mellan 400 – 
500 tkr. 
 
Det innebär att istället för att verksamheten får en leasingavgift så erhåller 
verksamheten en kapitaltjänstkostnad. Under år 2020 innebär det en utgift för 
kommunen av 2,5 mkr. 
 
Det innebär även att kommunen behöver göra en investering om 2,5 mkr år 
2020. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
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Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela kommunstyrelsen 2,5 mkr i 
investeringsanslag år 2020 för anskaffning av kopiatorer att finansieras genom 
upplåning. 
 
 
Robert Palmqvist Susann Pettersson 
IT-chef Kommunchef
 
Beslutet skickas till 
 
För Information 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd 
Ann-Sofie Gangesson 
Robert Palmqvist 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 70 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning 
under övergångsperiod - svar på återremiss 
Ärendenummer KS 2018/136 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10, § 46 att återremittera frågan om 
finansiering av beslutet till kommunledningsförvaltningen med hänvisning till 
skatteprognosen.  
Skatteprognosen per april månad visar på en totalt negativ budgetavvikelse om 
3 782 000 kronor mot budgeterade skatter och bidrag. Då frågan om finansiering 
redan är beslutad i kommunfullmäktige föreslås istället en restriktiv hållning av 
framtidskonto, övergripande, för att behålla eventuellt handlingsutrymme minst 
motsvarande det driftsanslag om 5 500 000 kronor som tilldelades av 
kommunfullmäktige 2020-03-30 § 35. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 35 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 § 46 
_____ 
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Kommunledningsförvaltning 
Elisabeth Steen Ekstedt   
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning 
under övergångsperiod - svar på återremiss  
Ärendenummer KS 2018/136 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 om att återremittera frågan om 
finansiering av beslutet kring finansiering till kommunledningsförvaltningen 
med hänvisning till skatteprognosen.  
Skatteprognosen per april månad visar på en totalt negativ budgetavvikelse om 
3 782 tkr mot budgeterade skatter och bidrag. Då frågan om finansiering redan 
är beslutad i kommunfullmäktige föreslås istället en restriktiv hållning av 
framtidskonto, övergripande, för att behålla eventuellt handlingsutrymme minst 
motsvarande det driftsanslag om 5,5 mkr som tilldelades av kommunfullmäktige 
2020-03-30 § 35. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 35 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 § 46 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 35: 
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 om att återremittera frågan om 
finansiering av beslutet till kommunledningsförvaltningen med hänvisning till 
skatteprognosen. Skatteprognosen per april månad visar på en totalt negativ 
budgetavvikelse om 3 782 tkr mot budgeterade skatter och bidrag. Beslut har 
redan tagits i kommunfullmäktige om att använda generella statsbidrag till 
finansiering av utökade driftsanslag motsvarande 5,5 mkr.  
Med anledning av ovan beslut och ovan skatteprognos föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen tillämpar en restriktiv hållning i att fördela ut avsatta medel 
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för framtidskonto, övergripande (motsvarande 9 mkr), för skapa utrymme för att 
hantera eventuell risk med ytterligare försämrad skatteprognos. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 
 
Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 

 
Beslut för information 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-30 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 35 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning 
under övergångsperiod - svar på återremiss 
Ärendenummer KS 2018/136 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti 
2022.  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på 
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat 
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs 
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset 
etapp 3 står klar. 
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till 
kommunledningsförvaltningen som har inkommit med förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10, § 46 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 21 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12 

 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-30 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 

 Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

 Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen. 

 Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021. 

Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) och Sonja Emilsson (M) instämmer i 
Elizabeth Peltolas yrkande. 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

 Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021. 

 Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden 1 500 000 kronor från de 
så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 

Predrag Jankovic (V) instämmer i Eva Ballovarres yrkande. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Elizabeth Peltolas förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth 
Peltolas förslag. 
Omröstning begärs. 
Ordföranden föreslår följande beslutsgång: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Elizabeth Peltolas förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-30 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Elizabeth Peltolas förslag. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Sonja Emilsson (M) 

 
X 

 

Jakob Willborg (M) 
 

X  
Dan Blixt (M) 

 
X 

 

Gusten Mårtensson (C) 
 

X 
 

Elizabeth Peltola (C) 
 

X 
 

Marie Olofsson (C) 
 

X 
 

Tomas Harrysson (C) 
 

X 
 

John-Arne Sandström (C) 
 

X 
 

Bo Bergsjö (L)  
 

X 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) 
 

X 
 

Eva Ballovarre (S) X 
 

 
Monica Haider (S) X 

 
 

Stefan Jönsson (S) X 
 

 
Lars Ingvert (S) X 

 
 

Helen Bengtsson (S) X 
 

 
Petra Karlsson (S) X 

 
 

Predrag Jankovic (V) X 
 

 
Michael Öberg (MP) X 

 
 

Tord Helle (SD) 
 

X  
Carl-Gustav Hansson (SD) 

 
X  

Bo Mazetti-Nissen (M) 
 

         X 
 

 8 13 0 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 46 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning 
under övergångsperiod - svar på återremiss 
Ärendenummer KS 2018/136 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021. 

3. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden 1 500 000 kronor från de 
så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

4. Frågan om finansiering återremitteras till kommunledningsförvaltningen för 
utredning utifrån nya uppgifter i skatteprognos för mars månad 2020. 
 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Bo Bergsjö reserverar sig mot beslutspunkt 3 med motiveringen att 
välfärdsmiljonerna måste klarläggas till omfattning och delas ut i ett 
helhetsperspektiv. Även socialnämndens behov bör beaktas.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti 
2022.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-10 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på 
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat 
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs 
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset 
etapp 3 står klar. 
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till 
kommunledningsförvaltningen som har inkommit med förslag till beslut. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020.  

2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 21 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12 

 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) föreslår avslag på punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut 
och att finansieringen istället sker genom omföring av 1,5 miljoner kronor från 
kommunstyrelsens strategiska satsningar ordinarie samt 4 miljoner kronor 
genom framtidskonto övergripande. 
 
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg till beslutet att utbildningsnämnden 
tilldelas 1,5 miljoner kronor från de så kallade välfärdsmiljarderna.   
 
Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till Eva Ballovarres förslag och avslag till 
arbetsutskottets förslag.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-10 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Michael Öberg (MP) föreslår bifall till Eva Ballovarres förslag. 
Thomas Harrysson (C) och Bo Bergsjö (L) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
Sonja Emilsson (M) förslår att frågan om finansiering återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för utredning utifrån nya uppgifter i 
skatteprognos för mars månad 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 och 3 i 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslutsgång återremiss 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Sonja Emilssons 
förslag om återremiss av frågan om finansiering och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget.  
Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för bifall gällande återremiss 
Nej-röst för avslag gällande återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Sonja Emilsson 
förslag att återremittera frågan om finansiering.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Thomas Harrysson (C) X   
Dan Blixt (M) X   
Bo Bergsjö (L) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Michael Öberg (MP)  X  
Eva Ballovarre (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Lars Ingvert (S)  X  
Stefan Jönsson (S)  X  
Börje Tranvik (SD) X   
Sonja Emilsson (M) X   
 6 5  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-10 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång tilläggsyrkande 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Ballovarres 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.  
Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för bifall till tilläggsförslaget. 
Nej-röst för avslag till tilläggsförslaget. 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Eva Ballovarres 
tilläggsförslag.  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Thomas Harrysson (C)  X  
Dan Blixt (M)  X  
Bo Bergsjö (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Michael Öberg (MP) X   
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (SD) X   
Sonja Emilsson (M)  X  
 6 5  

_____ 
  
Beslutet skickas till 
För åtgärd punkt 4 
Kommunledningsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-04-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 151 Andel platser i särskilt boende 
Ärendenummer KS 2018/40 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer andelen platser på särskilt boende per 

kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7 procent.  

 Med anledning av nuvarande kö till särskilda boenden ska kommunstyrelsen 
få redovisning av kösituationen, minst en gång per månad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 januari 2018 kommer antalet boendeplatser inom 
äldreomsorgen i Älmhults kommun vara mindre än föregående år med anledning 
av att Pehr Hörbergsgården stängts och att Kastanjens platser på Nicklagården 
överförts till Almgårdens korttidsboende. Socialförvaltningen har presenterat en 
utredning som beskriver nuvarande antal och andel platser i Älmhults kommun  
samt en redogörelse av kostnader för boendeplatser för särskilt boende i 
jämförelse med kommuner i Kronobergs län och riket.  
Socialnämnden har den 21 februari 2018 föreslagit att kommunfullmäktige 
fastställer andelen platser på särskilt boende till 13,7 procent, d.v.s. andelen som 
är 80 år och äldre och som ska ha tillgång till en plats på särskilt boende.  
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 79 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 46 

 Protokollsutdrag socialnämnden 2018-02-21 § 10 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Vidar Lundbäck (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalls.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-04-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att ”med anledning av nuvarande kö till 
särskilda boenden ska kommunstyrelsen få redovisning av kösituationen, minst 
en gång per månad.” 
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) föreslår att Peltolas tilläggsförslag 
bifalls. 
Beslutsgång 
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.  
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
Peltolas tilläggsförslag och finner att det bifalls.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 77 Reglemente miljö-och byggnämnden-
revidering 
Ärendenummer KS 2019/116 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för miljö- och byggnämnden, 

enligt förslag daterat 2020-04-09. 
Reglementet gäller från och med 2020-07-01. 

2. Tidigare reglemente, inklusive beslutade revideringar, för miljö- och 
byggnämnden upphör att gälla efter 2020-06-30. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 22 att anta reviderade reglementen 
för kommunstyrelsen, revisorerna och nämnderna, utom för miljö- och 
byggnämnden. Miljö- och byggnämndens reglemente återremitterades för 
ytterligare beredning.  
Sedan återremittering har följande ändringar har gjorts i § 2 som handlar om 
inom vilka områden nämnden fullgör tillsyns- och prövningsuppgifter: 

 Livsmedelslagen har ändrats till livsmedelslagstiftning 

 Lagen (2006:1570) mot internationella hot mot människors hälsa har lagts till 

 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader har lagts till 
Efter ovanstående ändringar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
reglementet antas, att börja gälla från 2020-07-01. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 

 Förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden daterat 2020-04-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 22 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 29 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 5 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
_____
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Reglemente miljö- och byggnämnden  
Ärendenummer KS 2019/116 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av 
revidering identifierats på en rad punkter. Kommunledningsförvaltningen har 
därför, i samråd med representanter för nämnder och förvaltningar tagit fram 
förslag till reviderade reglementen. 
De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden 
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser, 
protokollsanteckningar m.m. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 22 att anta reglementena för 
kommunstyrelsen, revisorerna och nämnderna, utom för miljö- och 
byggnämnden. Miljö- och byggnämndens reglemente återremitterades för 
ytterligare beredning.  
Sedan återremittering har följande ändringar har gjorts i § 2 som handlar om 
vilka områden nämnden fullgör tillsyns- och prövningsuppgifter inom: 

 Livsmedelslagen har ändrats till livsmedelslagstiftning 

 Lagen (2006:1570) mot internationella hot mot människors hälsa har lagts till 

 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader har lagts till 
Efter ovanstående ändringar föreslår kommunledningsförvaltningen att 
reglementet antas, att börja gälla från 2020-07-01. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 

 Förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden daterat 2020-04-09 

  Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 22 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 29 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 5 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
 

606



 Tjänsteskrivelse   

 2020-05-12  2(2) 

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för miljö- och byggnämnden 

enligt förslag daterat 2020-04-09. 
Reglementet gäller från och med 2020-07-01. 

2. Tidigare reglemente, inklusive beslutade revideringar, för miljö- och 
byggnämnden upphör att gälla efter 2020-06-30. 

 
 
Maria Johansson Elisabeth Olofsson 
Nämndsekreterare Kanslichef 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
Ärendenummer KS 2019/116 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-xx-xx, § xxx 

Gäller från och med 2020-07-01 

Implementeras av Miljö- och byggförvaltningen 

Ersätter Reglemente för miljö- och byggnämnden antaget av kommunfullmäktige 
2018-12-17, § 272 

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen  
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och 
arbetsuppgifter 
Uppdrag och verksamhet 
1 §  

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 
 

Nämndens ansvarsområde 
2 §  

Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom 
nedanstående områden enligt: 

 Miljöbalk (1998:808) 
 Plan- och bygglag (2010:900) 
 Livsmedelslagstiftning  
 Strålskyddslag (2018:396) 
 Alkohollag (2010:1622), avseende tillsyn över försäljning av folköl 
 Lag (2018:2088) lag om tobak och liknande produkter 
 Lag (2009:730) om handel med receptfria läkemedel 
 Smittskyddslag (2004:168)  
 Lagen (2006:1570) mot internationella hot mot människors hälsa 
 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, nämnden svarar för 

tillsyn gällande kommunens egna byggnader och anläggningar 
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nämnden svarar för tillsyn vid 

kommunens egna byggnader och anläggningar 
 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 
 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 
 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning 
 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
 Fastighetsbildningslag (1970:988) 
 Anläggningslag (1973:1149) 
 Ledningsrättslag (1973:1144) 
 Lag (2006:378) om lägenhetsregister 
 Renhållningsordningen  
 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 
 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 
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Nämnden ska även: 

 svara för namnsättning på platser, gator och vägar inom detaljplanerat 
område,  

 föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna 
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om 
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, 

 verka för en god byggnadskultur, en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö, 

 svara för kommunens mät- och kartverksamhet, 
 ansvara för det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive 

informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina verksamheter. 
 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 
3 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

 
Organisation inom verksamhetsområdet 
4 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
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Personalansvar 
5 §  

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen 
utom för förvaltningscheferna. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”. 
 

Ekonomisk förvaltning 
6 §  

Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av 
kommunfullmäktige.  
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter 
som inte förvaltas av annan nämnd. 
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde. 

 
Remisser 
7 §  

Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som 
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att 
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med 
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar. 

 
Information till allmänheten 
8 §  

Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens 
verksamhet. 
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda 
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet 
med kommunens externa och interna webbplats. 

 
Regelreformering 
9 §  

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen 
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera 
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens 
verksamhet. 
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de 
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ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på 
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling. 
 

Processbehörighet 
10 §  

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. 
 

Delgivningsmottagare 
11 §  

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 
 

Undertecknande av handlingar 
12 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 
kontrasignering av sekreteraren. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 
Arkiv och registrering 
13 §  

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur 
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och 
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer 
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens 
centralarkiv upphör nämndens ansvar. 
 

Behandling av personuppgifter 
14 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet.  
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Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
 

Information och samråd 
15 §  

Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 

Del 2 – Nämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
16 §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

 
Presidium 
17 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.  
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

Tidpunkt för sammanträden 
18 §  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden/a. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post. 
 

Kallelse 
19 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation 
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive 
@almhult.se-adress. 
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats. 
 

Offentliga sammanträden 
20 §  

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Närvarorätt 
21 §  

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna.  
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
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anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt 
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i 
protokollet. 
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL. 
 

Ordföranden 
22 §  

Det åligger ordföranden 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda, 
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
5. bevaka att nämndens beslut verkställs, 
6. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
7. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom nämndens verksamhetsområde. 
 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
23 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
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Förhinder 
24 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska 
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 
 

Ersättares tjänstgöring 
25 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
26 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

Deltagande i beslut 
27 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 
 

Överläggning 
28 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta.  
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts. 
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken.  
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 
 

Förslag 
29 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt. 
 

Omröstning 
30 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 
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 Styrdokument  
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När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen. 
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag. 

 
Reservation 
31 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats. 
 

Protokollsanteckning 
32 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade. 
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 

Justering och anslag av protokoll 
33 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-06-02  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Elisabeth Olofsson   
elisabeth.olofsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse  
Ärendenummer KS 2019/116 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller både 
arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsens 
delegeringsordning. En större förändring i förslaget är att bemyndigande att 
teckna avtal har integrerats i dokumentet, varför styrdokument ”Kontrasignation 
och firmateckning”, antaget av kommunstyrelsen 2018-12-04, § 236, senast 
reviderad 2019-05-07, § 98 bör upphävas.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 Förslag till revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 
2020-06-02 
 

 Gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen, senast reviderad 2018-06-
05, § 122  

 

Ärendeberedning 
Delegeringsordningen reglerar vad, hur och till vem kommunstyrelsen överlåter 
beslutanderätten inom sitt ansvarsområde.  
Gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 
2016-03-01, § 59. Kommunstyrelsen har därefter reviderat delegeringsordningen 
2017-10-10, § 172 och 2018-06-05, § 122. Behov av revidering föreligger och 
motiveras bland annat av följande: 
 
 Kommunfullmäktige antog 2020-02-24, § 22 nytt reglemente för 

kommunstyrelsen. Det nya reglementet innebär bland annat att 
kommunstyrelsens ansvar i olika ärendetyper har förändrats och 
delegeringsordningen bör därför revideras utifrån det.  

 En delegeringsordningens struktur, regelverk kring delegeringen och 
delegeringens enskilda punkter bör regelbundet ses över för att upprätthålla 
en effektiv, tidsenlig och rättssäker beslutsprocess.  
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Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
delegeringsordning för kommunstyrelsen, se ”Förslag till revidering av 
delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 2020-06-02”. Dokumentet 
innehåller både arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och 
kommunstyrelsens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer 
utskottens uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen 
huvudsakligen vilken beslutsrätt som styrelsen överlåter till anställda, utskott, 
enskilda förtroendevalda med flera. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak 
ren beslutsrätt, men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – i första 
hand undertecknande av handlingar.  
På grund av att bemyndigande att teckna avtal är en integrerad del i föreliggande 
förslag till revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen, bör 
styrdokument ”Kontrasignation och firmateckning”, antaget av 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 236, senast reviderad 2019-05-07, § 98 
upphävas.  

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad delegeringsordning enligt 

förvaltningens förslag. 
2. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2018-12-04, § 236, 

senast reviderad 2019-05-07, § 98. 
 
 
 
Elisabeth Olofsson Anders Nyberg 
Kanslichef Tf kommunchef
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förvaltningschefer 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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 DELEGERINGSORDNING 

 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 1 (15)

 

Delegeringsordning  
Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, § 59 
Reviderad av kommunstyrelsen 2017-10-10, § 172  
Reviderat av kommunstyrelsen 2018-06-05, § 122 
 
 
 
INNEHÅLL 
 
ALLMÄNT OM DELEGERING 2 
 

Vad kan man delegera? 2 
Delegeringsbeslut och ren verkställighet 2 
Till vem kan kommunstyrelsen delegera 3 
Vid utövande av delegeringsrätten gäller följande regler 3 
Anmälan av delegeringsbeslut 3 
Förvaltningschef med mera 3 
 

DELEGERINGSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
  

Allmänna ärenden 4 
Personalärenden 6 
Ekonomiska ärenden 8 
Beredskaps- och räddningstjänstärenden  11 
Tekniska ärenden   13 
Trafikärenden 15 
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 DELEGERINGSORDNING 

 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 2 (15)

Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen (6 kap 33–38 §) innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över till någon annan. Denne kallas delegat och 
besluten kallas delegeringsbeslut. 
 
Delegaten företräder kommunstyrelsen och delegatens beslut ses som kommun-
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas. Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens 
beslut, men kan återkalla delegeringsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom 
eget handlande föregripa ett delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta 
över ärendet och fatta beslut.  

Vad kan man delegera? 
Någon klar gräns för vad som kan delegeras finns inte. 
 
Kommunstyrelsen får enligt 6 kap 34 § KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 
 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
dvs. kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten, 
  

 framställningar eller yttranden till fullmäktige,  
 

 yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,  
 

 yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut 
överklagats,  

 
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  
 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förbehållna kommunstyrelsen. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande.  

Delegeringsbeslut och ren verkställighet 
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet är ofta något flytande. Med beslut 
avses att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren 
måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för självständiga bedömningar som till exempel vid tillämpning av en 
taxa eller riktlinjer. ”Beslut” som är ren verkställighet kan inte överklagas. 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 3 (15)

Till vem kan kommunstyrelsen delegera?  
Kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en 
anställd i kommunen att via delegering fatta beslut på kommunstyrelsens 
vägnar. 
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör ett 
utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Vid utövande av delegeringsrätten gäller följande regler 
- Delegat får överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande 
om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. 
- Utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande, 
om minst två av utskottets ledamöter begär det. 
- Förvaltningschef får, om inte annat bestämts för särskild ärendegrupp, 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen.  
- Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering ska dokumenteras och 
anmälas till kommunstyrelsen. 
- Är kommunstyrelsens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder 
automatiskt kommunstyrelsens förste vice ordförande in i hans/hennes ställe. 
- Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat 
om inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och 
ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av 
delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt.  

Anmälan av delegeringsbeslut  
Alla delegeringsbeslut, förutom vidaredelegerade ”Personalärenden”, ska 
protokollföras och anmälas till kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde. Beslut i personalärenden som fattas av förvaltningschef ska 
hanteras på samma sätt. 
  
Vidaredelegerade personalärenden bedöms vara av måttligt intresse för 
allmänheten. De överklagas i princip aldrig och även om de skulle överklagas 
får det ingen rättsverkan eftersom arbetsrätten tar över kommunalrätten. De 
vidaredelegerade personalärendena anmäls därför enbart till förvaltningschef 
som dokumenterar och förvarar dem systematiskt och tillgängligt.  

Förvaltningschef med mera 
Förvaltningschefer är kommunchef, teknisk chef, miljö- och byggchef, socialchef samt 
utbildningschef. 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 4 (15)

1. Allmänna ärenden 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

1.1 Besluta i ärenden av så brådskande 
karaktär att kommunstyrelsens 
beslut inte kan inväntas. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

1.2 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut allmän 
handling och handlings utlämnande 
med förbehåll. 

Kommunchef  

1.3 Pröva att överklagande skett i rätt 
tid samt avvisa klagoskrift som har 
kommit in för sent till besluts-
myndigheten. 

Kommunchef Gäller överklagande 
enligt 
förvaltningslagen. 

1.4 Ge fullmakt åt ombud att föra 
kommunens talan inför domstol, 
andra myndigheter och rätts-
instanser. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
 

 

1.5 Teckna avtal med Migrationsverket 
avseende boendeplatser för 
ensamkommande barn med 
permanent uppehållstillstånd. 

Socialchef  

1.6  Tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen och logotyp. 

Kommunchef Rutin finns. 

1.7 Flaggning. Kommunchef Rutin finns. 

1.8 Yttrande angående 
- antagande av hemvärnsmän 
- auktorisation av bilskrotare 
- tidtabellsförslag angående tåg- 

och bussförbindelser 
- brukande av övervakningskamera 
- ärenden om folkbokföring. 

Kommunchef  

1.9 Granska, dokumentera och årligen 
till kommunstyrelsen rapportera om 
skolmåltidernas näringsriktighet. 

Teknisk chef  

1.10 Omprövning/rättelse av 
delegeringsbeslut. 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 5 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

1.11 Förtroendevalds deltagande i kurser.  Kommunstyrelsens 
ordförande 

Avser kommun-
styrelsens politiker 
samt utbildningar för 
övriga politiker som 
bekostas av centrala 
medel 

1.12 Representation och uppvaktningar. Kommunstyrelsens 
ordförande 

Gäller utöver vad 
som betraktas som 
verkställighet. 

1.13 Utse personuppgiftsansvarig enligt 
personuppgiftslagen. 

Kommunchef  

1.14 Andra frågor som till sin art och 
betydelse är jämförliga med ovan 
angivna exklusive punkt 1.1. 

Kommunchef  

1.15 Övriga ärenden av mindre vikt. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 6 (15)

2. Personalärenden  Gäller samtlig personal i hela den 
kommunala organisationen (utom de 
kommunala bolagen). 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

2.1 Förordna ersättare för kommun-
chefen under en tid av högst 6 
månader. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

2.2 Besluta om anställning av 
a) förvaltningschef 
 
 
b) övrig personal. 

 
Kommunchef 
 
 
Förvaltningschef 

 
a) Samråd ska ske 
med kommun-
styrelsens 
ordförande och 
berörda presidier. 

2.3 Bevilja icke lag- eller avtalsreglerad 
tjänstledighet samt förmåner i 
samband med detta för 
 
a) kommunchef 

 
b) förvaltningschef 
c) övrig personal. 

 
 
 
a) Kommunstyrelsens 
ordförande 
b) Kommunchef 
c) Förvaltningschef 

 

2.4 Fördela arbetsuppgifter avseende 
arbetsmiljö och brandskydd till  
 
a) kommunchef 

 
b) förvaltningschef  
c) övrig personal. 

 
 
a) Kommunstyrelsens 
ordförande 
b) Kommunchef 
c) Förvaltningschef 

 

2.5 Pröva bisysslor för 
a) kommunchef 

 
b) övrig personal. 

 
a) Kommunstyrelsens 
ordförande 
b) Förvaltningschef 

 

2.6 Lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 
§ lag om vissa kommunala 
befogenheter (SFS 2009:47). 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

 

2.7 Rätt att ge medarbetare möjlighet att 
sluta sin anställning med ålders-
pension med viss ekonomisk 
utfyllnad. 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 7 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

2.8 Tolka och tillämpa lagar, avtal och 
andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunchef  

2.9 Sluta kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen. 

Kommunchef Dialog ska ske med 
och information ska 
lämnas till 
personalutskottet. 

2.10 Förhandla på kommunens vägnar 
enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller  
11–14 och 38 §§ lagen om  
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunchef Information ska 
lämnas till 
personalutskottet. 

2.11 Samråd och förhandling på 
kommunstyrelsens vägnar vad gäller 
11–14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet. 

Förvaltningschef    

2.12 Besluta om löneförmåner vid 
fackligt arbete. 

Kommunchef  

2.13 Besluta om förmåner vid fritids-
studier. 

Förvaltningschef Riktlinjer finns. 

2.14  Besluta om entledigande med 
ålderspension. 

Kommunchef  

2.15 Besluta om organisationsförändring 
inom förvaltning.  

Förvaltningschef  

2.16 Besluta om avslut av anställning 
med förmåner utöver lag eller avtal. 

Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchefen. 

2.17 Besluta i omplaceringsärenden från 
en förvaltning till en annan när 
förvaltningarna inte kommer 
överens. 

Kommunchef  

2.18  Besluta om uppsägning och avsked. Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchefen. 

2.19 Besluta om disciplinpåföljd. Förvaltningschef Samråd ska ske med 
personalchefen. 

2.20 Besluta om stridsåtgärd. Kommunstyrelsens 
personalutskott 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 8 (15)

3. Ekonomiska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

3.1 Placering av kommunens likvida 
medel. 

Kommunchef Finanspolicyn ska 
följas. 

3.2 Uppta, konvertera, förlänga och lösa 
in lån inom av kommunfullmäktige 
beslutad låneram. 

Kommunchef Finanspolicyn ska 
följas. 

3.3 På kommunens vägnar träffa över-
enskommelse om betalning av 
fordran, avskriva fordran,  anta 
ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal på belopp upp till 2 
basbelopp. 

Kommunchef  

3.4 På kommunens vägnar träffa över-
enskommelse om betalning av 
fordran, avskriva fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal på belopp av 2-15 
basbelopp. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

3.5 Inom den av kommunfullmäktige 
beslutade upplåningen och till-
gängliga likvida medel bevilja lån 
på maximalt 50 miljoner kr med 
högst fem års lånetid till helägda 
kommunala företag samt till bolag 
där Älmhults kommun har ett 
bestämmande/väsentligt inflytande. 

Kommunchef Finanspolicyn ska 
följas. 

3.6a Godkännande av upphandlingsplan. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

3.6b Godkänna förfrågningsunderlag för 
belopp överstigande 50 basbelopp 
som inte beslutats i upphandlings-
plan. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Godkännande av 
förfrågningsunderlag 
för värden upp till 50 
basbelopp anses som 
verkställighet. 

3.7  Direktupphandling för värde mellan 
100 000 och 250 000 kr per 
inköpstyp och kalenderår. 

Förvaltningschef 
 

Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU, LUF 
och gällande styrsystem 
ska följas. 

Direktupphandling för 
värden mindre än 
100 000 kr anses som 
verkställighet. 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 9 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

3.8 Rätt att göra direktupphandling för 
värden över 250 000 kr samt att 
besluta om tilldelning och teckna 
avtal 

Förvaltningschef Upphandlingen ska 
göras av 
ekonomienheten 
Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU, 
LUF och gällande 
styrsystem ska följas. 

3.9 Rätt att göra upphandling över 
direktupphandlingsgränsen (ej 
ramavtal), samt att besluta om 
tilldelning och teckna avtal. 

Förvaltningschef Upphandlingen ska 
göras av 
ekonomienheten 
Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU, 
LUF och gällande 
styrsystem ska följas. 

3.10  Upphandling av ramavtal över 
direktupphandlingsgränsen avseende 
varor, tjänster och entreprenader. 

Kommunchef Upphandlingen ska 
göras av 
ekonomienheten 
Inköps- och upphand-
lingsrutiner, LOU, 
LUF och gällande 
styrsystem ska följas. 

   Avrop från ramavtal 
inom drift- eller 
investeringsbudgeten 
är verkställighet inom 
given budget. 

3.11  Föra kommunens talan vid 
överprövningsärenden gällande 
LOU. 

Kommunchef  

3.12  Försälja lös egendom till ett värde 
över 1 000 kr. 

Kommunchef  

3.13 Utdelning ur stiftelser, placering av 
stiftelsemedel samt uttag av avgift 
för förvaltade stiftelser. 

Kommunchef  

3.14 Ansöka om betalningsföreläggande 
och handräckning vid domstolar och 
myndigheter. 

Kommunchef  
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 10 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

3.15 Bevakning i konkurs samt mål-
sägandetalan i brottmål, avseende 
stöld av eller skadegörelse på 
kommunens egendom. 

Kommunchef  

3.16 Godkänna överenskommelse om 
reglering av skador då ersättningen 
inte överstiger ett basbelopp. 

Kommunchef  

3.17 Utsträckning, nedsättning, dödning, 
sammanföring och relaxation av 
inteckningar samt utbyte av pant-
brev liksom andra därmed jämför-
liga åtgärder. 

Kommunchef  

3.18 Utse beslutsattestanter  Förvaltningschef  

3.19 Andra frågor som till sin art och 
betydelse är jämförliga med ovan 
angivna. 

Kommunchef  
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 DELEGERINGSORDNING 

 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 11 (15)

4. Beredskaps- och räddningstjänstärenden 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

4.1 Genomföra tillsyn med rätt till till-
träde samt de handlingar och upp-
lysningar som erfordras för till-
synens genomförande samt 
meddela föreläggande och förbud i 
enlighet med lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 5 kap 1-2 §§ 
samt lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor §§ 21-
25 och därtill hörande förordningar 
och föreskrifter. 

Teknisk chef Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

4.2 Besluta om förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus samt liknande 
åtgärder mot brand. 

Teknisk chef  

4.3 Besluta om kontroll från brand-
skyddssynpunkt i särskilda fall. 

Teknisk chef Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

4.4 Avge yttrande över remisser från 
polis med flera i räddningstjänst-
frågor. 

Teknisk chef  

4.5 Utfärda tillstånd, besluta om nya 
eller ändrade villkor för tillstånd, 
återkalla tillstånd samt avsyna och 
utfärda drifttillstånd enligt lag 
(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor §§ 16-20 med till-
hörande förordningar och före-
skrifter. 

Teknisk chef Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

4.6  Medge tillstånd till rengöring av 
fasta förbränningsanordningar 
(egensotning). 

Teknisk chef  

4.7 Meddela de förelägganden eller 
förbud som behövs inom sotnings-
verksamheten (inte vite) eller 
verkställande av åtgärd på den 
försumliges bekostnad. 
 

Teknisk chef Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 

4.8 Föreläggande och förbud (inte vite) 
i samband med brandskydds-
kontroll. 
 

Teknisk chef Gäller ej kommunens 
egna byggnader och 
anläggningar. 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 12 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

4.9 Fullgöra kommunens uppgifter som 
krisledningsnämnd under 
extraordinära händelser i fredstid 
(SFS 2006:544). 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

4.10  Fullgöra kommunens uppgifter som 
räddningsnämnd inom 
räddningstjänsten. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

4.11 Ansvara initialt för de åtgärder som 
måste vidtas på grund av uppstådd 
krissituation till dess stabschefen 
för kommunstaben inträder (se 
krisplan för Älmhults kommun). 

Teknisk chef  

4.12 Ansvara för de åtgärder som måste 
vidtas på grund av uppstådd kris-
situation innan krisorganisationen 
har aktiverats och verkar. 

Kommunchef  

  

633



 DELEGERINGSORDNING 

 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 13 (15)

5. Tekniska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

5.1 Yttrande över granskning i 
detaljplaneprocessen. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 
beslutar om 
planuppdrag och 
samrådsyttrande. 

5.2 Teckna planavtal vid exploatering 
av kommunal mark 

Teknisk chef  

5.3 Köp, försäljning, byte, gåva, 
fastighetsreglering, expropriation 
eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller 
fastighetsdel där värdet i varje 
enskilt fall är under 2 miljoner kr. 

Teknisk chef Småhustomter och 
industrimark säljs 
enligt fastställt pris. 
Priset för småhus-
tomter kan reduceras 
vid extraordinära 
markförhållanden.  

5.4 Köp, försäljning, byte, gåva, 
fastighetsreglering, expropriation 
eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller 
fastighetsdel där värdet i varje 
enskilt fall är över 2 miljoner kr och 
under 3 miljoner kr. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

5.5 Beslut att sätta igång investerings-
projekt till ett värde upp till 2 
miljoner kr och samtidigt godkänner 
upphandlingen. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

5.6 Avge yttrande angående förvärvs-
tillstånd enligt jordförvärvslagen. 

Teknisk chef  

5.7  Framställning till och yttrande över 
remisser från miljö- och bygg-
nämnden angående bygglov och 
fastighetsbildning med mera i 
anslutning till kommunens mark. 

Teknisk chef  

5.8 Yttrande över planer/program från 
andra kommuner. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

5.9  Ledningsrätt, vägrätt eller servitut 
till förmån för eller som belastar 
kommunens fastigheter. 

Teknisk chef  

5.10 Träffa avtal med materialbolag 
avseende insamlings- och 
återvinningssystem för avfall. 

Teknisk chef Där LOU inte kan 
tillämpas. 
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 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 14 (15)

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

5.11 Beslut enligt 10 kap 10 § 
trafikförordningen (1998:1276) 
angående enskilda vägar utan 
statsbidrag inom kommunens 
fastigheter. 

Teknisk chef  

5.12 Ge bidrag till enskild väghållning 
(underhållsbidrag) enligt fastställda 
normer. 

Teknisk chef  

5.13 Upplåta offentlig plats för särskilda 
ändamål. 

Teknisk chef Enligt fastställd taxa. 

5.14 Yttrande över remisser från polisen, 
t ex i ärenden om anordnande av 
offentlig tillställning och 
sammankomst. 

Teknisk chef  

5.15 Ge bidrag till fastighetsägare som 
ersätter kombinerad avloppsservis 
med skilda dag- och spillvatten-
ledningar enligt fastställda normer. 

Teknisk chef  

5.16 Utarrendera, uthyra eller på annat 
sätt upplåta fastighet som tillhör 
kommunen, varvid upplåtelserna 
inte får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef  

5.17 Arrendera, hyra eller på annat sätt 
tillförsäkra kommunen behovet av 
fastigheter och lokaler, varvid 
tillförsäkran inte får stå i strid med 
internhyressystemet. 

Teknisk chef  

5.18 Utarrendera jakt. Teknisk chef  

5.19 Teckna avtal om parkeringsköp. Teknisk chef  

5.20 Vara ombud när entreprenad utförs. Teknisk chef  

5.21 Andra frågor som till sin art och 
betydelse är jämförliga med ovan 
angivna. 

Teknisk chef  

  

635



 DELEGERINGSORDNING 

 Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2016-02-05 15 (15)

6. Trafikärenden 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

6.1 Lokala trafikföreskrifter Teknisk chef  

6.2 Tillfälliga trafikföreskrifter med 
särskilda trafikregler för väg eller 
viss vägsträcka 

Teknisk chef   

6.3 Undantag från lokal trafikföreskrift Teknisk chef  

6.4 Flyttning av fordon enligt lagen om 
flyttning av fordon i vissa fall. 

Teknisk chef  

6.5 Övriga frågor som avses i Lag om 
nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) av tillfällig natur. 

Teknisk chef  

6.6 Parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade 

Teknisk chef  

6.7  Meddela föreskrifter för 
väghållningsarbete 

Teknisk chef  

6.8 Tillstånd att disponera vägar med 
mera för motortävling 

Teknisk chef  

6.9 Granskning av 
trafikanordningsplaner enligt av 
kommunfullmäktige fastställd 
”Handbok Arbete på väg” 

Teknisk chef  

6.10 Andra frågor som till sin art och 
betydelse är jämförliga med ovan 
angivna. 

Teknisk chef  

6.11 Förordnande av parkeringsvakter att 
sköta parkeringsövervakning på 
offentlig yta och gatuutrymme 

Teknisk chef  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 68 Miljöplan 2030 - revidering 
Ärendenummer KS 2016/113 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att antagen miljöplan 2030 revideras genom att 

punkt 22, årsmedelhalt av kväve i Drivån, omformuleras enligt 
följandeförslag: ”Årsmedelhalt av kväve i Drivån, nedströms Älmhults 
avloppsreningsverk, ska hållas så på så låga nivåer som möjligt utifrån 
tillgänglig teknisk lösning och i den utsträckning som inte anses ekonomiskt 
orimligt att uppfylla. Särskild hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärden 
jämfört med kostnaden för sådan åtgärd”. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Älmhults avloppsreningsverk snarast ska byggas om för att 
klara belastningen av det ökade invånarantalet så har tekniska förvaltningen 
gjort utredningar kring vilka utsläppskrav som kan vara rimliga att uppfylla. Det 
finns olika krav på utsläppsnivåer för kväve från myndigheter och kommunens 
antagna miljöplan 2030. Kommunens miljöplan ställer krav på mycket låga 
utsläppsnivåer och det är högst tveksamt om det i dag finns någon tillgänglig 
reningsteknik som överhuvudtaget klarar att uppnå dessa hårda krav. 
 
Tekniska förvaltningen har gjort utredningar som visar att det skulle krävas 
extraordinära åtgärder på reningsverket i form av avancerad reningsteknik samt 
stor ökning av kemikalie- och elförbrukning för att komma i närheten av att 
uppnå utsläppskraven i miljöplanen. Detta innebär stora ökningar av 
investerings- och driftskostnader för Älmhults avloppsreningsverk vilket 
kommer att drabba kommuninvånarna genom ytterligare höjd VA-taxa.  
Tekniska förvaltningen ser inte att uppfyllandet av utsläppskraven i miljöplan 
2030 i sin helhet bidrar till ökad miljönytta.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Med anledning av ovanstående redovisning föreslår tekniska nämnden i 
ordförandebeslut 2020:3 att antagen miljöplan 2030 revideras genom 
omformulering av punkt 22 enligt nämndens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska nämndens delegeringsbeslut 2020:3 daterat 2020-04-03 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12  
_____ 
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2020-03-25 1(3)

Tekniska förvaltningen
Kristin Täljsten 
kristin.taljsten@almhult.se

Tekniska nämnden

Revidering av miljöplan punkt nr 22
Ärendenummer TN 2020/18

Sammanfattning av ärendet
I samband med att Älmhults avloppsreningsverk snarast ska byggas om för att 
klara belastningen av det ökade invånarantalet så har tekniska förvaltningen 
gjort utredningar kring vilka utsläppskrav som kan vara rimliga att uppfylla. Det 
finns olika krav på utsläppsnivåer för kväve från myndigheter och kommunens 
antagna miljöplan 2030. Kommunens miljöplan ställer krav på mycket låga 
utsläppsnivåer och det är högst tveksamt om det i dag finns någon tillgänglig 
reningsteknik som överhuvudtaget klarar att uppnå dessa hårda krav. 

Tekniska förvaltningen har gjort utredningar som visar att det skulle krävas 
extraordinära åtgärder på reningsverket i forma av avancerad reningsteknik samt 
stor ökning av kemikalie- och elförbrukning för att komma i närheten av att 
uppnå utsläppskraven i miljöplanen. Detta innebär stora ökningar av 
investerings- och driftskostnader för Älmhults avloppsreningsverk vilket 
kommer att drabba kommuninvånarna genom ytterligare höjd VA-taxa. 

Tekniska förvaltningen ser inte att uppfyllandet av utsläppskraven i miljöplan 
2030 i sin helhet bidrar till ökad miljönytta. 

Med anledning av ovanstående redovisning anser Tekniska förvaltningen att 
punkt 22, årsmedelhalt av kväve i Drivån, ska tas bort och att utsläppskraven 
från Älmhults avloppsreningsverk ska styras av myndigheternas krav.  

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14

Ärendeberedning
I kommunens antagna miljöplan för år 2030 finns ett mål formulerat, mål nr 22, 
som säger att årsmedelhalten av kväve i Drivån, nedströms Älmhults 
avloppsreningsverk, år 2030 ska vara under 1200 µg/liter (1,2 mg/l). 
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Tekniska förvaltning arbetar med att se över dimensioneringen av Älmhults 
avloppsreningsverk till följd av det ökade invånarantalet i Älmhults kommun. 
Reningsverket kommer att dimensioneras för att klara det förväntade 
invånarantalet 2050. För att Älmhult ska kunna fortsätta att växa innebär det att 
en om- och tillbyggnad av reningsverket behöver genomföras inom 2-3 år för att 
kunna klara utsläppskraven i nuvarande tillstånd.    
De nuvarande miljökrav som finns för Älmhults avloppsreningsverk regleras i 
ett tillstånd från Länsstyrelsen utifrån miljöbalkens och EUs utsläppskrav samt 
kommunens egna antagna miljöplan. Då provpunkten som avses i miljöplanen 
ligger mycket nära Älmhults avloppsreningsverk har tekniska förvaltningen låtit 
utföra en utredning för att få klarhet i hur stor påverkan reningsverket har på 
kvävehalten samt vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta på reningsverket för 
att nå målet. 
Utredningen omfattar förslag på reningsteknik för att kunna uppnå 
utsläppskraven på 1,2 mg/l kväve som anges i kommunens miljökrav samt ett 
förslag på en ”konventionell” om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket för 
att även i framtiden kunna uppfylla myndigheternas och EUs utsläppskrav. 
Utredningen visar att det skulle krävas extraordinära åtgärder på reningsverket i 
forma av avancerad reningsteknik samt stor ökning av kemikalie- och 
elförbrukning för att komma i närheten av att uppnå utsläppskraven i 
miljöplanen. Nedan följer en belysning av svårigheterna med att följa 
utsläppskraven i miljöplanen.  
1: Svårigheter att klara av målet: Trots att den senaste tekniken installeras på 
reningsverket finns det en gräns för hur mycket kväve som kan renas bort. 
Denna gräns ligger nära det som skulle krävas för att uppnå målet i miljöplanen. 
2: Högre investeringskostnad: Enligt den utredning som gjorts så beräknades 
merkostnaden i investering för att försöka nå målet till ca 80 miljoner kronor 
jämfört med en konventionell om- och tillbyggnad. Detta leder till en högre 
upplåning för kommunen och kraftigt höjd VA-taxa för kommuninvånarna.
3: Högre driftskostnader: Ombyggnad av reningsverket med den teknik som 
krävs kommer att ställa betydligt högre krav på drift och skötsel samtidigt som 
kostnader för el, kemikalier och utbyte av teknikdelar kommer att öka väsentligt. 
Årligen handlar det om mångmiljonbelopp vilket ytterligare kommer att kräva  
höjningar av VA-taxan. 
4: Lokal miljönytta kontra global miljönytta: Åtgärder på reningsverket 
skulle förvisso ge viss nytta för Drivån, men samtidigt resultera i kraftigt ökad 
elförbrukning samt transport och användning av fler kemikalier. Detta leder 
ofrånkomligt till högre CO2-utsläpp vilket påverkar möjligheten att nå FNs 2 
gradersmål negativt.
5: Målet i jämförelse med andra reningsverk i Sverige: I jämförelse med 
nuvarande tillstånd för reningsverket så innebär en uppfyllnad av miljömålet att 
halten av kväve i utgående vatten behöver minska från dagens 15 mg/l ner till 
1,2 mg/l, alltså en minskning med 90 %. Detta kan sättas i relation till Sveriges 
största reningsverk, Henriksdals reningsverk, i Stockholm som nu byggs om och 
fått myndighetskrav på 6 mg/l. Henriksdals reningsverk har dessutom inte någon 
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möjlighet att räkna in någon rening på vägen ut till Östersjön vilket är fallet med 
Älmhults reningsverk. 
Slutsats 
Med anledning av ovanstående redovisning anser Tekniska förvaltningen att 
punkt 22, årsmedelhalt av kväve i Drivån, ska tas bort och att utsläppskraven 
från Älmhults avloppsreningsverk ska styras av myndigheternas krav.  

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige beslutar att antagen miljöplan 2030 revideras genom att 
punkt 22, årsmedelhalt av kväve i Drivån, omformuleras enligt följande 
förslag: ”Årsmedelhalt av kväve i Drivån, nedströms Älmhults 
avloppsreningsverk, ska hållas så på så låga nivåer som möjligt utifrån 
tillgänglig teknisk lösning och i den utsträckning som inte anses ekonomiskt 
orimligt att uppfylla. Särskild hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärden 
jämfört med kostnaden för sådan åtgärd”.    

Kristin Täljsten Anders Nyberg
VA-chef Teknisk chef

Beslutet skickas till

För kännedom
Tekniska nämnden
VA-chef
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Miljöstrateg
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 74 Svar på motion om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/118 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i 

verksamheterna för en övergång till kranvatten. 
3. Kommunen ska ansöka om att Älmhults kommun blir kranmärkt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har i motion daterad 2019-09-12 föreslagit att Älmhults 
kommun, inklusive de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 160 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-30, § 160 

 Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2020-09-12. 
_____ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 Datum Sida 
Kommunledningsförvaltningen 2020-04-30 1 (2) 
Handläggare 
Cecilia Axelsson, Miljöstrateg 

 
 
 
 

 

Motion från Michael Öberg (MP) om att 
kranmärka Älmhults kommun 
 

Dnr 2019/118 (2019.1405) 
 

Sammanfattning 
Michael Öberg (MP) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun, inkl. 
de kommunala bolagen, blir kranmärkta verksamheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion från Michael Öberg inkommen 2019-09-12. 

 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 (detta dokument). 

Ärendet 

I motionen föreslås att Älmhults kommun ska kranmärkas och därmed helt 
slopa flaskvatten i alla verksamheter. 
Kranmärkning är ett initiativ från Svenskt vatten som innebär att 
organisationer och företag kan ”kranmärka sig”. Åtagandet innebär att 
organisationen ska välja bort flaskvatten till förmån för kranvatten. 
Flaskvatten ska inte konsumeras på arbetsplatsen, möten och externa 
konferenser eller utbildningar. Man kan välja att kranmärka hela 
organisationen eller separata event. ”Kranmärkt” är inte en certifiering, och 
kontrolleras därför inte, utan organisationen intygar själv att 
kranmärkningen följs.  
Svenskt vatten berättar att kranvatten är 250 gånger billigare än flaskvatten, 
och 300 gånger bättre för miljön. Att välja kranvatten istället för flaskvatten 
är fördelaktigt ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  

Kommunstyrelsen 
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 Datum Sida 
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Vissa initiala kostnader kan dock tillkomma i övergångsperioden, till 
exempel för inköp av tillbringare, återanvändningsbara flaskor, SodaStream-
maskiner eller andra maskiner som tillför kolsyra i vattnet. Vilka inköp som 
behöver göras avgör respektive verksamhet. Införandet av Kranmärkning 
kommer att ta en del personella resurser i anspråk, till exempel för att 
kommunicera beslutet internt och marknadsföra det externt. Även 
uppföljningen av efterlevnaden kommer att kräva att vissa personella 
resurser tas i anspråk. 
Kranmärkning är ett bra sätt att visualisera kommunens miljöarbete, vilket 
ligger i linje med kommunens Miljöplan 2030. Enligt miljöplanens 
fokusområden ska kommunen arbeta för en minskad klimatpåverkan, färre 
transporter, hållbara måltider och god vattenkvalitet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen från 
Michael Öberg (MP) om att kranmärka Älmhults kommun.  
Det innebär att: 

- Kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra rutiner i 
verksamheterna för en övergång till kranvatten. 

- Kommunen ansöker om att Älmhults kommun blir kranmärkt. 

 
 
Paul Robertsson    Susann Pettersson 
Planeringschef    Kommunchef 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 160 Motion om att göra kommunens 
verksamheter kranmärkta 
Ärendenummer KS 2019/118 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Michael Öberg (MP) om att göra kommunens verksamheter 
kranmärkta daterad 2019-09-02 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 75 Svar på motion om tobaksfritt liv för barn och 
unga - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/22 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2020-02-20 att 
införa tobaksfri skoltid i Älmhults skolor. Motionen remitterades till 
kommunstyrelsen 2020-02-24, § 30.  
 
Utbildningsnämnden har inkommit med yttrande 2020-04-30, § 59. 
 
Tobaksfri skoltid är ett projekt som drevs av Folkhälsomyndigheten. Enligt deras 
hemsida avslutades projektet under 2018 och det verkar inte finnas någon 
förlängning av projektet. Inom projektet utbildades handledare och metoder togs 
fram. Denna utbildning finns inte kvar, utan genomfördes för de pilotskolor som 
ingick i studien. Skolorna i Älmhults kommun har ett aktivt ANDT-arbete, för 
att förhindra att ungdomar börjar missbruka alkohol, narkotika, droger och 
tobak. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att yrkandet i motionen ska 
avslås. Utbildningsförvaltningen poängterar att man delar andemeningen i 
motionen, nämligen ett aktivt arbete för att förhindra att våra skolungdomar ska 
hamna i någon form av missbruk.  
 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsnämndens beslut 2020-04-30, § 59 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 30 

 Motion från Michael Öberg (MP) daterad 2020-02-20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt utbildningsnämndens 
förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.  
_____ 
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 59 Tobaksfritt liv för barn och unga i Älmhult - 
motion Michael Öberg (MP)
Ärendenummer UN 2020/72

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i 

motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) inkom till kommunfullmäktige med en motion gällande att 
införa tobaksfri skoltid i Älmhult skolor. Tobaksfri skoltid är ett projekt som 
drevs av Folkhälsomyndigheten. Enligt deras hemsida avslutades projektet under 
2018 och det verkar inte finnas någon förlängning av projektet. Inom projektet 
utbildades handledare och metoder togs fram. Denna utbildning finns inte kvar, 
utan genomfördes för de pilotskolor som ingick i studien. 
Skolorna i Älmhults kommun har ett aktivt ANDT-arbete, för att förhindra att 
ungdomar börjar missbruka alkohol, narkotika, droger och tobak. 
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att yrkandet i motionen ska avslås. 
Utbildningsförvaltningen poängterar att man delar andemeningen i motionen, 
nämligen att ett aktivt arbete för att förhindra att våra skolungdomar ska hamna i 
någon form av missbruk.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 Kommunstyrelsens remiss daterad 2020-03-05
 Michael Öbergs motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-20.
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2020-04-15, § 44
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Michael Öberg (MP)

UN 2020/72
2020.658

2020-05-06

651



Tjänsteskrivelse

Datum 1(2)

Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson 
roger.johansson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Motion angående tobaksfri skoltid
Ärendenummer UN 2020/72

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) inkom till kommunfullmäktige med en motion gällande att 
införa tobaksfri skoltid i Älmhult skolor. Tobaksfri skoltid är ett projekt som 
drevs av Folkhälsomyndigheten. Enligt deras hemsida avslutades projektet under 
2018 och det verkar inte finnas någon förlängning av projektet. Inom projektet 
utbildades handledare och metoder togs fram. Denna utbildning finns inte kvar, 
utan genomfördes för de pilotskolor, som ingick i studien. 
Skolorna i Älmhults kommun har ett aktivt ANDT-arbete, för att förhindra att 
ungdomar börjar missbruka alkohol, narkotika, droger och tobak. 
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att yrkandet i motionen ska avslås. 
Utbildningsförvaltningen poängterar att man delar andemeningen i motionen, 
nämligen att ett aktivt arbete för att förhindra att våra skolungdomar ska hamna i 
någon form av missbruk.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09

 Kommunstyrelsens remiss daterat 2020-03-05

 Michael Öbergs motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-20

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i motionen 
och att anse att motionen därmed är besvarad.

Roger Johansson Underskrift
Utbildningschef Titel

UN 2020/72
2020.568

2020-04-09
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Tjänsteskrivelse

Datum 2(2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Michael Öberg (MP)
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 30 Motion om tobaksfritt liv för barn och unga - 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/22 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Michael Öberg (MP) om tobaksfritt liv för barn och unga.  
 

Beslutsunderlag 
 Motion inkommen 2020-02-20  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 76 Svar på motion om förebyggande av skador 
orsakade av vildsvin - Monica Haider (S) 
Ärendenummer KS 2019/91 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag enligt punkt 1, 2 och 4. 
2. Motionens punkt 3 anses besvarad med hänvisning till 

kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Svar på motion gällande 
förebyggande skador orsakat av vildsvin” daterad 2020-04-06.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren skriver att vildsvinens jakt på mat orsakar stora skador för 
lantbruket då de förstör markerna som måste återställas och det medför stora 
kostnader och merarbete. Vidare beskriver förslagsställaren att Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) kallat till krismöten och framfört förslag på åtgärder, där flera 
skulle kunna skötas på kommunal nivå.  
Följande åtgärder yrkas;  
1. Att förbjuda utfodring av vildsvin på kommunal mark. 
2. Att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt. 
3. Att utreda möjligheten att kommunen köper in en vildsvinsfälla.  
4. Att utreda möjligheten att tillaga och servera viltkött i kommunens kök.  
Sedan motionen inkom har svar inkommit från miljö- och byggnämnden, 2019 
gällande punkt 1–3. Vidare har tekniska nämnden inkommit med svar på punkt 
4.  
Mot bakgrund av att flera av förslagen är genomförda och/eller har utretts 
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen anses vara besvarad. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06 

 Tekniska nämndens svar 2020-04-28, § 40 

 Miljö- och byggnämndens remissvar 2019-08-02 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 104 

 Motion från Monica Haider (S) daterad 2019-06-10 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till punkt 1,2 och 4 samt att punkt 3 anses 
besvarad. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.  
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-06  1(3) 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion gällande förebyggande skador 
orsakat av vildsvin  
Ärendenummer KS 2019/91 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion från Monica Haider (S) gällande att förebygga skador orsakat av 
vildsvin, inkom den 2019-06-10. Förslagsställaren skriver att vildsvinens jakt på 
mat orsakar stora skador för lantbruket då de förstör markerna. Dessa måste 
återställas och medför stora kostnader och merarbete. Vidare beskriver 
förslagsställaren att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kallat till krismöten och 
framfört förslag på åtgärder, där flera skulle kunna skötas på kommunal nivå,  

1. Att förbjuda utfodring av vildsvin på kommunal mark. 
2. Att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt. 
3. Att utreda möjligheten att kommunen köper in en vildsvinsfälla.  
4. Att utreda möjligheten att tillaga och servera viltkött i kommunens kök.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 104 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
Sedan motionen inkom har svar inkommit från Miljö- och byggsnämnden, 2019-
08-02. Vidare har Tekniska nämnden inkommit med svar på punkt 4.  
Mot bakgrund av att flera av förslagen är genomförda och/eller har utretts 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen anses vara besvarad.   
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06 

 Tekniska nämndens svar 2020-04-28, § 40 

 Miljö- och byggnämndens remissvar 2019-08-02 

 Motion - Förebygg skador orsakade av vildsvin, 2019-06-10 

Ärendeberedning 
Förslagsställaren skriver att vildsvinens jakt på mat orsakar stora skador för 
lantbruket då de förstör markerna som måste återställas och det medför stora 
kostnader och merarbete. Vidare beskriver förslagsställaren att Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) kallat till krismöten och framfört förslag på åtgärder, där flera 
skulle kunna skötas på kommunal nivå.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-06  2(3) 

Följande åtgärder yrkas;  
Att förbjuda utfodring av vildsvin på kommunal mark. 
Att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt. 
Att utreda möjligheten att kommunen köper in en vildsvinsfälla.  
Att utreda möjligheten att tillaga och servera viltkött i kommunens kök.  
Sedan motionen inkom har svar inkommit från Miljö- och byggnämnden, 2019 
gällande punkt 1–3. Vidare har Tekniska nämnden inkommit med svar på punkt 
4.  
Gällande punkt nr 1, att förbjuda utfordring av vildsvin på kommunal mark är en 
fråga för Tekniska nämnden som är markägare och sköter förvaltningen. Frågan 
avseende förbud av utfordring av vildsvin på kommunal mark är en fråga som 
bör beaktas vid förnyelse av jaktarrende. Kommunen har en dialog med 
arrenderande jaktlag och kan inom ramen för denna dialog initiera frågan om att 
hitta formerna för ett effektivt minskande av skador på grund av viltstammen. 
Vidare gällande punkt nr 2, att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt 
är även den en fråga som bör präglas av dialog med arrenderade jaktlag som i de 
flesta fall har angränsande jaktmark i syfte att hitta gemensamma synsätt och 
lösningar på hur vildsvinsfrågan kan hanteras. 
På fråga nr 3, gällande att införskaffa en vildsvinsfälla så har Miljö- och 
byggnämnden svarat att en vildsvinsfälla har införskaffats. Fällan är godkänd 
enligt naturvårdsverkets föreskrifter. Sedan svaret inkom från Miljö- och 
byggnämnden har fällan aktiverats och redo att tas i bruk.  
Tekniska nämnden har svarat på punkt nummer 4, att utreda möjligheten att 
tillaga och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig också 
positiv till att utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy 
samt utreda möjligheten till inköp av viltkött för att bredda utbudet av animalier 
vid nästa livsmedelsupphandling. 
Nuvarande kostpolicy är sedan 2013 och bör uppdateras. I Tekniska nämndens 
beslut föreslås att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som inbegriper en 
tydligare miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella 
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen samt att en ny policy förslås antas 
under 2021. Vidare beslöts att i samband med nästa upphandling utvärdera 
möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid 
måltidsservering och matsedlarnas utformning. 
Mot bakgrund av att flera av förslagen är genomförda och/eller har utretts 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen anses vara besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 Att föreslå kommunfullmäktige anse att motionen besvarad.  
 
Susann Pettersson Underskrift 
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 Tjänsteskrivelse   

 2020-04-06  3(3) 

Kommunchef  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 40 Motion om förebyggande skador orsakade av 
vildsvin
Ärendenummer TN 2019/28

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som 

inbegriper en tydligare miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella 
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen. Ny policy föreslås antas 
under 2021.

2. Tekniska nämnden beslutar att i samband med nästa upphandling utvärdera 
möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid 
måltidsservering och matsedlarnas utformning.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

3. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Beslutsnivå
Tekniska nämnden, punkt 1–2 
Kommunfullmäktige, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador 
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser att utreda möjligheten att tillaga 
och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig positiv till att 
utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy som inbegriper 
en tydlig miljö- och klimatsmart utgångspunkt samt utreda möjligheten att 
inköpa viltkött för att bredda utbudet av animalier vid nästa 
livsmedelsupphandling.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2020-03-17 1(2)

Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö 
cecilia.blido@almhult.se

Tekniska nämnden

Svar på motion om förebyggande av skador 
orsakat av vildsvin 
Ärendenummer TN §56

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador 
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser att utreda möjligheten att tillaga 
och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig positiv till att 
utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy som inbegriper 
en tydlig miljö- och klimatsmart utgångspunkt samt utreda möjligheten att inköpa 
viltkött för att bredda utbudet av animalier vid nästa livsmedelsupphandling.

Beslutsnivå
 Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13.

Ärendeberedning
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador 
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser möjligheten att tillaga och servera 
viltkött i kommunens kök. Detta är en aktuell fråga då allt fler kommuner 
introducerar viltkött som vildsvin, hjort och älg på matsedlar i äldreomsorg och 
grundskola. Viltkött klassas som ett mer miljö- och klimatvänligt animaliskt 
alternativ framför nötkött. Baserat på den nationella livsmedelsstrategin och de 
globala miljömålen Agenda 2030 är det värdefullt att titta på alternativa 
animaliska näringskällor. 
Om servering av lokalt viltkött i kommunens kök ska bli aktuell behöver vidare 
utredning göras främst beträffande hantering och distribuering. Utgångspunkten 
är att hanteringen behöver uppfylla gällande livsmedelslag och förordningar för 
att kunna komma i fråga som råvara i kommunens kök. Där till behöver det också 
klarläggas förutsättningar och möjligheten till upphandling av viltkött från annan 
aktör. 
Kostenheten serverar cirka 4000 portioner per dag och utvärdering krävs för att 
bedöma passande volymer och målgrupp(er) för servering. Kostnaden för viltkött 
är generellt sett högre i inköpspris än andra köttslag vilket sannolikt kan påverka 
avgiftsnivåer och medföra en fördyrning av matabonnemang och lunchpriser i 
kommunens måltidsverksamhet. Vidare krävs utredning inom ramen för lagen om 
offentlig upphandling. 
Kommunens aktuella kostpolicy är daterad 2013 och är i behov av förnyelse. 
Förvaltningen ställer sig positiv till att utreda frågan om servering av viltkött inom 
ramen för utformning av en ny kostpolicy som bör inbegripa en tydlig miljö- och 
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Tjänsteskrivelse

2020-03-17 2(2)

klimatsmart utgångspunkt. Det skulle då kunna bidra till ökad medvetenhet för 
måltidernas innehåll hos medborgarna och stärka kommunens profilering utifrån 
ett folkhälsoperspektiv. Att samband med utformning av ny kostpolicy utvärdera 
volym, serveringsfrekvens och passande målgrupp(er) för viltkött för att hålla 
kostnader på rimlig nivå.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska förvaltningen beslutar,
1. Att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som inbegriper en tydligare 

miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella livsmedelsstrategin 
och de globala miljömålen. Ny policy föreslås antas under 2021.

2. Att i samband med nästa upphandling utvärdera möjligheterna att kunna 
köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid måltidsservering och 
matsedlarnas utformning.

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta,

3. Att motionen här med anses vara besvarad. 

Cecilia Blidö Anders Nyberg 
Kostchef Förvaltningschef 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 104 Motion om förebyggande av skador orsakade 
av vildsvin - Monica Haider (S) 
Ärendenummer KS 2019/91 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde: 

 Motion från Monica Haider (S) om förebyggande av skador orsakade av 
vildsvin 2019-06-10. 

 
_____
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Förebygg skador orsakade av vildsvin  

 

Vildsvinens jakt på mat orsakar stora skador för lantbruket då de förstör 
markerna. Dessa måste återställas och medför stora kostnader och 
merarbete. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har räknat på vad 
vildsvinen kostar endast lantbrukarna årligen och en siffra som nämns är 
600 miljoner kronor.  

LRF har kallat till krismöten och framfört förslag på åtgärder. Till 
exempel skottpengar på vildsvin, skyddsjakt, vildsvinsfällor och att 
servera vildsvinskött i offentliga kök.  

En del av förslagen skulle kunna skötas på kommunal nivå och med 
anledning av detta yrkar jag: 

 

- Att förbjuda utfodring av vildsvin på kommunal mark. 
- Att se över möjligheterna till kommunal skyddsjakt. 
- Att utreda möjligheten att kommunen köper in en vildsvinsfälla.  
- Att utreda möjligheten att tillaga och servera viltkött i kommunens 

kök.  

 

 

 

Monica Haider 

Socialdemokraterna 

2019-06-10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-04-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Utnämnande av personuppgiftsombud 
Ärendenummer SOC 2020/46 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden utser Niklas Rosenbalk till dataskyddsombud från och med 

den 1 maj 2020 samt anmäler detta till Datainspektionen. 
2. Annika Sandströms nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud upphör. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ny dataskyddsförodning trädde i kraft den 25 maj 2018 vilken ersatte 
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftshandlingar hanteras 
och dokumenteras. För att Älmhults kommun ska kunna uppfylla dessa krav på 
ett rättssäkert och effektivt sätt är det avgörande med en tydlig 
organisationsstruktur för arbetet.  
Nuvarande dataskyddsombud, Annika Sandström slutar sin anställning. Därav 
krävs ett val av nytt dataskyddsombud. 
 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2018-07-17  1(1) 

Socialförvaltningen 
Amanda Svensson   
amanda.svensson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Utnämnande av personuppgiftsombud   
Ärendenummer SOC 2017/94 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ny dataskyddsförodning trädde i kraft den 25 maj 2018 vilken ersatte 
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftshandlingar hanteras 
och dokumenteras. För att Älmhults kommun ska kunna uppfylla dessa krav på 
ett rättssäkert och effektivt sätt är det avgörande med en tydlig 
organisationsstruktur för arbetet.  
Nuvarande dataskyddsombud, Annika Sandström slutar sin anställning. Därav 
krävs ett val av nytt dataskyddsombud. 
 
Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-20 
 
 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden utser Niklas Rosenbalk till dataskyddsombud från och med 

den 1 maj 2020 samt anmäler detta till Datainspektionen. 
2. Annika Sandströms nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud upphör. 
 
 
 
Amanda Svensson Jenny Smedberg 
Nämndsekreterare Socialchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Protokoll 

 

 

 

 

     
  Kommunfullmäktige                                                 2020-04-27  

 
 
 

 

1(2) 

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

KF § 45 
Revidering av reglemente för Gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Dnr 2019/38.191  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till reviderat ”Reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner” att 
gälla så snart kommunfullmäktige i de tre medlemskommunerna antagit 
detsamma. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att 
från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad 
Gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds och Älmhults 
kommuner, fortsättningsvis kallad nämnden. Ljungby kommun är 
värdkommunen och den gemensamma nämnden ingår i Ljungby kommuns 
organisation. 
 
Med anledning av det rådande arbetet med smittskyddsbegränsning har 
kommunfullmäktige i Ljungby kommun 2020-03-30, § 49, föreslagit att 
kommunerna reviderar reglementet för den gemensamma 
överförmyndarnämnden genom ett tillägg som möjliggör deltagande i 
nämndens sammanträden på distans.  
 
I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att 
deltaga i nämndernas sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att 
kommunfullmäktige får besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Ledamöter och ersättare i den 
gemensamma överförmyndarnämnden skulle kunna vara hindrade att 
fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall 
skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsam. 
 
I ärendet föreligger ett förslag till reviderat reglemente, av vilket framgår 
den lydelse som reglerar ledamöternas deltagande på distans. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-04-14 § 75 
Beslut KF Ljungby kommun 2020-03-30 § 49 
Förslag på revidering av reglemente 2020-03-30 
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  Kommunfullmäktige                                                 2020-04-27  
  

 
 

2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutet expedieras till: 

Ljungby kommun 
Älmhults kommun
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-30 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 53 Ej öppna sammanträden för allmänheten
Ärendenummer UN 2019/163

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från 2019-01-10 § 3. För att minska 

risken för smittspridning av coronavirus är nämndens sammanträden inte 
längre öppna för allmänheten.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden upphäver sitt beslut från 2019-01-10 § 3. För att minska 
risken för smittspridning av coronavirus är nämndens sammanträden inte längre 
öppna för allmänheten.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06.

 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2020-04-15, § 47.
_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kansliavdelningen
Kommunikationsavdelningen

UN 2019/163
2020.644

2020-05-06
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  Sammanträdesprotokoll 

 2020-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Ändring av delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden 

Ärendenummer MOB 2019/13 

Ärendenummer EDP M-2011-235 

 

Miljö- och byggnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande delegeringsordning behöver uppdateras med anledning av 

spridningen av coronaviruset. 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Älmhults kommun sätter in flera 

åtgärder för att stötta företagen bland annat om kunder begär anstånd förlänger 

kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter för tillstånd och tillsyn. 

2020-03-30 återremitterade miljö- och byggnämnden förvaltningens förslag till 

beslut gällande anstånd på fakturor med motiveringen att det krävdes ett 

förtydligande av ersättningsnivå och anståndstid.  

Delegeringsordningen behöver även uppdateras vad gäller personalärenden 

utifrån en skrivning i reglemente för miljö- och byggnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 

delegeringsordning, se rödmarkerad text i ”Förslag till revidering av 

delegeringsordning för miljö- och byggnämnden 2020-04-21. 

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen 

hårt. Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Älmhults kommun sätter in 

flera åtgärder för att stötta företagen.   

Åtgärderna innebär bland annat att om kunden begär anstånd förlänger 

kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom tillstånd och tillsyn. 
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  Sammanträdesprotokoll 

 2020-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

När nämnden lämnar anstånd tar nämnden en ekonomisk risk motsvarande det 

belopp som anståndet motsvarar. Eftersom risken kan bli omfattande bör 

nämnden delegera rätten att lämna anstånd för verkställighet till den chef som 

har det ekonomiska ansvaret för respektive verksamhet. Rätten att lämna anstånd 

delegeras till förvaltningschef och administrativ handläggare / administratör.  

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att delegat får lämna anstånd om max 8 

veckor. Vid begäran om ytterligare förlängning ska beslutet avgöras i miljö- och 

byggnämnden. Beslut om anstånd på grund av Corona gäller i första hand till 

2020-12-31.  

Delegeringsordningen behöver också uppdateras vad gäller personalansvar. 

Enligt reglemente för miljö- och byggnämnden är nämnden 

anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen utom för 

förvaltningschefen. Nämnden har också ansvar för personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 

anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”. 

 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21 

• Revidering av delegeringsordning 2020-04-21 (rödmarkerad text) 

 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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Datum
2020-04-27 1 (25)

Revidering av 
delegeringsordning för miljö- 
och byggnämnden
Gäller från och med 2020-05-07

Antagen av miljö- och byggnämnden 2020-04-27
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 3

Allmänna bestämmelser kring delegering

Möjligheten att delegera beslutsrätten inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde regleras av 
kommunallagen 6 kap. 37 – 39 §§ (SFS 2017:725) och speciallagstiftning.

En nämnd får uppdra åt presidiet, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten får inte delegeras då ärendena rör, 
1. verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, och 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder automatiskt nämndens vice 
ordförande in i hans/hennes ställe.

I de fall nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta inom nämndens verksamhetsområde, 
får nämnden också överlåta till förvaltningschefen rätten att vidaredelegera till annan anställd inom 
kommunen att besluta istället.

Vid utövandet av delegeringsrätten skall följande regler gälla:

 Beslut som fattas på delegering skall följa nämndens riktlinjer, principbeslut eller uttalade 
grundsyn.

 Delegat har rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
beslut som delegaten själv fattat.

 Beslut om vidaredelegering skall anmälas till nämnden.

 Vid förfall för samtliga delegater får beslutanderätten övertas av förvaltningschefen eller 
dennes ersättare.

 Beslut som fattas via delegering från nämnden eller efter vidaredelegering skall 
protokollföras i liggare och anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 4

Förkortningar av delegater

I dokumentet förkortas befattningarna som innehar delegation enligt nedan:

Ordförande i miljö- och byggnämnden O
Miljö- och byggchef MB
Stadsarkitekt S
Byggnadsinspektör B
Lantmäteriingenjör L
Miljö- och hälsoskyddsinspektör M
Administrativ handläggare / Administratör A
Alla MB, S, B, L, M, A

Allmänna ärenden

KOMMUNALLAGEN Lagrum Delegat

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Beslut ska anmälas på nämndens nästa sammanträde.

6:39-40 O

Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens 
beslut eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister.

6:38 O

Besluta om överklagande av annan myndighets beslut, rörande över-
klagande av beslut som tidigare fattats av miljö- och byggnämnden, i 
det fall besvärstiden löper ut före nästkommande sammanträde i 
miljö- och byggnämnden.

6:39 O

Besluta att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelse, mark- och miljödomstol 
och andra myndigheter 

MBN 
reglemente 
§ 9

O 

Besluta om vidaredelegering till annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegeringsordning delegerats till 
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde

7:6 MB

Besluta om vidaredelegering till anställd i annan kommun, under 
förutsättning att båda nedanstående kriterier är uppfyllda

1. Beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till 
förvaltningschefen, och 

2. Beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet som 
regleras i ett samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL 

12:5 PBL 

Finns i Mb? 

MB
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 5

FÖRVALTNINGSLAGEN  (2017:900) Lagrum Delegat

Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning, om 
bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för en prövning i 
sak 

20 § andra 
stycket 
Se dock 9 
kap 22§ 
PBL och 6 
kap 10 § 
PBF

Alla 

Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar att den inte 
kan tas upp till prövning 

20 § andra 
stycket 
Se dock 9 
kap 22§ 
PBL och 6 
kap 10 § 
PBF

Alla 

Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning 

20 § andra 
stycket

Alla

Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende 12 § första 
stycket 

Alla

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid ett ärende

14 § första 
stycket

Alla

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte 
längre får medverka i ärendet 

14 § andra 
stycket 

Alla

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en skriftlig eller 
muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket

15 § första 
stycket

Alla

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en 
fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket

15 § andra 
stycket

Alla

Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren 21 § Alla

Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL 

36-39 §§ Alla 

Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent enligt vad som 
anges i 45 § första stycket andra meningen FL 

45 § första 
stycket

Alla 

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESSLAG (2009:400)

Besluta i frågor om sekretess vid begäran om utlämnande av allmän
handling.

6 kap Alla  
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 6

Delgivningslagen (2010:1932) Delgivningsförordningen (2011:154)

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske med kungörelsedelgivning 47-50 §§ 
DL, 
19-20 §§DF 

Plan- och byggärenden

För ärenden som inkommit innan den 2 maj 2011 gäller plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och för 
de ärendena ska delegeringsordningen tillämpas på motsvarande sätt som i denna 
delegeringsordning.

Delegeringen inom plan- och bygglagens område innefattar även rätt att:

 om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid om ansökan kan komma att avvisas 
eller att avgöras i befintligt skick enligt 9 kap. 21 § första stycket plan- och bygglagen.

 avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 och 22 § första stycket plan- och 
bygglagen är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. 

 besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b § respektive 9 
kap. 35 § andra stycket plan- och bygglagen 

PLAN- OCH BYGGLAGEN  (2010:900) Lagrum Delegat

Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap 22 § 
första 
stycket 
PBL
6 kap 10 § 
första 
stycket 
PBF

B

Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande om komplettering inte 
åtlytts 

9 kap 22 § 
andra 
stycket 
PBL
6 kap 10 § 
första 
stycket 
PBF

B

Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och andra 
sådana handlingar som avses i 9 kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de är 
lämpliga för arkivering 

6 kap 9 § 
PBF

B

Beslut om att samordning med miljönämnd inte ska ske 9 kap 24 § 
andra 
stycket 
PBL

B
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 7

Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om lov eller 
förhandsbesked 

9 kap 27 § 
första 
stycket 
PBL

B

Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande 13 kap 16 § 
första och 
andra 
styckena 
PBL

B

Beslut om bygglov för nybyggnad och /eller tillbyggnad inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL med undantag av:

a) ny- och tillbyggnad eller ändring av bostadsbyggnad > 4000 m 2 
bruttoarea

b) nybyggnad av bostadshus och fritidshus utanför detaljplanelagt 
område om nämnden inte tidigare lämnat positivt förhandsbesked

c) uppförande av master och vindkraftverk högre än 20 meter.
d) ny- och tillbyggnad av industri > 4000 m2 byggnadsarea 

9:2  första 
st. 1 och 
2, 9:30-32

B

Beslut om bygglov för:
a) att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för 

väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

b) att inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri.

c) byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

9:2
första st. 
3a-c

B
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Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 8

Beslut om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk 
eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den 
utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser.

9:8
första st. 
2b

S, B

Beslut om bygglov för ändring av gällande bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan 
eller områdesbestämmelser.

9:2 första 
st. 1 och 2

S, B

Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av andra 
anläggningar

PBF 6:1-
1-10

S, B

Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar.

PBL 9:8 
PBF 6:3-4

S, B

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL 
9:34, dock inte rivning av byggnad 8:13 

9:10 S, B

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:35. 9:11-13 S, B

Beslut om bygglov för åtgärder som inte kräver bygglov. 9:14 S, B

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:19. 9:19 S, B

Besluta om att förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa bristerna 
om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är 
ofullständig 

9:22 första 
stycket 

S, B

Besluta om att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 
22 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak 
alternativt avgöra ärendet i befintligt skick

9:22 andra 
stycket 

S, B

Beslut att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna.

9:27 S, B

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i PBL 
9:33 i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan 
på omgivningen.

9:33 S, B

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt 
uppdrag.

10:13 B
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Beslut att ge startbesked eller föreläggande 10:22 B

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga

- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 

behövs
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 

startbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs.

10:23-24 B

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande 
föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 
nämnden.

10:27
11:8

B

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. 10:18 B

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen.

10:29 B

Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i PBL 10:34-37.

10:34-37 B

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i PBL 11:7. 11:7 B

Beslut att av polismyndigheten begära det tillträde som behövs för 
tillträde enligt PBL 11:8.

11:9 B

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har 
befogenhet att besluta i lovärendet.

11: 17 B

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder 
och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. 

11:18 B

Besluta om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite 11:19 B
Besluta om rättelseföreläggande som inte förenas med vite 11:20 B
Besluta om rivningsföreläggande som inte förenas med vite 11:21 B
Besluta om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite

11:22 B

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 11:30-32 B

I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
förenade med vite (över 10 000 kr)

11:30-32 O
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I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
förenade med vite (upp till 10 000 kr)

11:30-32 MB

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket 
har säkerhetsbrister.

11:33 
punkt 1

B

Beslut om förbud vid vite (över 10 000 kr) mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister.

11:33 
punkt 1

O

Beslut om förbud vid vite (upp till 10 000 kr) mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister.

11:33
punkt 1

MB

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked.

11:33 
punkt 2

B

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i PBL 
10:11 och 11:35 och underrätta den som certifierat den kontrollansvarige 
om beslutet 

Efter förslag från byggherren besluta om ny kontrollansvarig 

11:35 
punkt 1

11:35 
punkt 2

Nämnd 

B 

Besluta att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt PBL 11:8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete 
eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10:19, 
21 eller 22.

11:39 B

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa.

12:8-11 S, B

PLAN- OCH BYGGFÖRORDNINGEN 

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte 
fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem.

5:1-7 med 
tillhörande 
föreskrifter

B

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt PBF 6:5 är 
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid 
äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt 
skick.

6:10 B

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar.

8:6 B
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BOVERKETS FÖRESKRIFTER

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3:16

Beslut om anstånd med besiktning enligt 3:17

BFS 
2011:12 
med 
senare 
ändringar

B

Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl).

BFS 
2011:16 
OVK 1, 
ändrad 
2012:6, 
OVK 2,4
 

B

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt.

BFS 
2015:5, 
EKS 10,3 
§ 

B

Fastighetsbildningsärenden

FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (1970:988) Lagrum Delegat

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för 
prövning.

4:25-25a L

Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten 
ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

5:3 tredje 
st.

L

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning. 14:1a 
första st. 
3-7

L

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. 15:11 L

Avge yttrande gällande fastighetsbildning till lantmäteriet eller 
annan myndighet samt domstol. Med undantag av:

a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser 
kring delegering.
c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se 
allmänna bestämmelser kring delegering

MB, L
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FÖRORDNING OM FASTIGHETSREGISTER (2000:308) Lagrum Delegat

Beslut om kvartersindelning och kvartersnamn 20 § L

ANLÄGGNINGSLAG (1973:1149) Lagrum Delegat

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. 12 §
23 §§

L

Rätt att påkalla förrättning. 18 § L

Godkännande av beslut eller åtgärd. 30 § L

LEDNINGSRÄTTSLAG (1973:1144) Lagrum Delegat

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. 21 § L

Godkännande av beslut eller åtgärd. 28 § L
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Namnsättning på platser, gator och vägar

ENLIGT NÄMNDENS REGLEMENTE  Lagrum Delegat
Besluta om namn på platser, gator och vägar L

Adressärenden

LAG OM LÄGENHETSREGISTER (2006:378) Lagrum Delegat
Beslut om belägenhetsadress 10 § L

Beslut om lägenhetsnummer 11 § L

Bostadsanpassningsärenden

LAG OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG M.M. (1992:1574) Lagrum Delegat
Beslut om bostadsanpassningsbidrag eller avslag upp till 2 prisbasbelopp 4-9 samt 

14-16 §§
B

Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 2 prisbasbelopp 4-9 samt 
14-16 §§

MB

Beslut om återställningsbidrag 11-16 §§ B

Beslut om återbetalning 17 § B
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Gaturenhållning och skyltning 

LAGEN (1998:814) OCH FÖRORDNINGEN (1998:929) MED 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH 
SKYLTNING  

Lagrum Delegat

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 
område som är av betydelse för friluftslivet

LGS 5 § M 

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus (förut-
sätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)

LGS 6,7 
§§
FGS 6 § 
första 
stycket

B 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § 
första 
stycket, 
LGS 6, 7 
§

M, B 

Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor 
(förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen)

LGS 9 §, 
FGS 6 § 
första 
stycket

M, B 

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § 
första 
stycket, 
9 § LGS

M, B 

Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt lagen som 
ankommer på nämnden, dock utan vite

LGS 12 
§

M, B 

Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda ärenden med tillämpning av kommunens 
taxeföreskrifter

LGS 13 
§, 
kommun
ens taxa 

M, B 
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Miljöärenden

Allmänna bestämmelser 

 Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta 
 att bifalla eller avslå en ansökan, 

 att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 

 att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller 
undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,2 

 att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 

 att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 

 att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i 
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller 
ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB) 

 att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet för 
behandling i sak,

 avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit 
av annan anledning), 

MILJÖBALKEN (1998:808) Lagrum Delegat

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 kap MB 

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap 2-9 §§, 26 
kap 

M

SKYDD AV OMRÅDEN, 7 kap MB 

Beslut i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna för;
- anläggningar, anordningar, komplementbyggnader 
  som ligger inom eller  i direkt anslutning till ianspråktagen tomt,
- byggnader som ersätter befintliga,
- mindre grävnings- och markarbeten,
- nya lokaliseringar av transformatorstationer, 
  nätstationer eller liknande byggnader som 
  tillgodoser ett angeläget allmänt intresse.  

7:18 b M

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även 
om det överklagas

19 kap. 5 § och 
22 kap. 28 § MB

M
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Besluta att låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva 
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att förhindra 
spridning av allvarlig smittsam sjukdom.

9:15 MB

Besluta i ärende angående avhjälpande av föroreningsskada MB 2:8, MB 10 
kap, FMH 28 §

M

Besluta om avhjälpande åtgärder vid allvarliga miljöskador 10:14 M

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISAMER, 14 kap MB 

Beslut i ärende gällande kemiska produkter och biotekniska
organismer.

M

Beslut i tillsynsärenden, anmälan eller tillstånd för spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

(Inte helt ny, men något omformulerad) 

14 kap MB med 
tillhörande 
förordningar och 
föreskrifter  

M

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 

NFS 2017:5

Beslut i tillsyns- och anmälningsärenden gällande f-gaser SFS 
(2016:1128) om 
fluorerade 
växthusgaser 
och SFS 
(2016:1129) om 
ozonnedbrytand
e ämnen

M

Besluta i tillsyns- och anmälningsärenden gällande PCB-produkter Förordningen 
(2007:19) om 
PCB 

M 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR, 15 kap. MB 

Besluta om ärenden om anmälan om kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall

45 § AF M

AVFALLSFÖRORDNING (2011:927)

Beslut i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit
i fråga om att transportera bort avfall

74-75 §§ samt 
kommunens 
föreskrift om 
avfallshantering 

M
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TILLSTÅNDS GILTILIGHET OMPRÖVNING M.M. 24 kap MB

Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett villkortsbeslut 

24:8 M

TILLSYN, 26 kap. MB 

Beslut att meddela föreläggande eller förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att miljöbalken och förordningar samt föreskrifter 
beslutade med stöd av miljöbalken skall efterlevas.

26:9 M

I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite
(över 10 000 kr) eller förordna om rättelse på den felandes 
bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt 
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning.

26:9
26:14
26:17
26:18

O

I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite
(upp till 10 000 kr) eller förordna om rättelse på den felandes 
bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt 
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning.

26:9
26:14
26:17
26:18

MB

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress 

26:13 M 

Beslut att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 

26:15 M

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan 
befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 

26:19 tredje 
stycket

M

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen 

26:21 M 

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport

26:20 M

Besluta om ingiven rapport 26:20 M

Bevilja anstånd med inlämnande av miljörapport NFS 2016:8 § 6 M 
Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd  eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och 
dess verkningar som behövs för tillsynen. 

26:22 M 

Förordna att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas 26:26 M

694



Miljö- och byggnämnden Datum
2020-04-27 18

AVGIFTER, 27 kap MB 

Beslut att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.

27:1
4 och 5 § 
Förordning 
(1998:
940) om avgifter 
för prövning och 
tillsyn enligt 
miljöbalken

M

Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i 
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa

Kommunens 
taxa 

M 

Besluta att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

FAPT 9:5 M 

TILLTRÄDE M.M. 28 kap MB 
Beslut att begära polishjälp som behövs för tillträde och åtgärder 
enligt28 kap, 1–5 §§ miljöbalken.

28:8 M

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER, 30 kap MB 

Beslut om miljösanktionsavgift om högst 10 000 kronor. M

AVGE YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSE , ANNAN 
MYNDIGHET ELLER DOMSTOL 

Avge yttrande inom miljöbalkens område till länsstyrelsen eller 
annan 
myndighet samt domstol. Med undantag av:

a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna 
bestämmelser 
kring delegering.
c, yttrande i tillståndsärenden förutom vid kompletteringsremiss
d, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, 
se allmänna bestämmelser kring delegering

MB, M

Strålskyddslagen

STRÅLSKYDDSLAG (2018:396) Lagrum Delegat
Begära upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen 8 kap. 4§ M 

Besluta om föreläggande och förbud 8 kap. 6 § M

Besluta i ärenden om solarier inom nämndens ansvarsområde 4 kap. 1-2 §§ 
samt 10 och 19 
§§ 
SSMFS 2012:5

M
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Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt 
kommunens taxa och avgift 

Kommunens 
taxa 

M 

Kommunala författningar inom miljöområdet 

LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER Lagrum Delegat
Besluta om tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanerat område. 2 § M

Besluta om dispens från föreskrifterna. 11 § M

RENHÅLLNINGORDNING FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 
Besluta i ärende om dispens enligt undantagsbestämmelserna
i renhållningsordningen. Se även 15 kap 25 § i miljöbalken.

M

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER MEDDELADE AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Besluta om tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna M

Tobaksärenden

LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER
Ansökan för försäljningstillstånd för tobak

Besluta om att medge tillstånd för tobaksförsäljning 5 kap 3 § M
Vid detaljhandel inhämta yttrande från Polismyndigheten, vid 
partihandel inhämta yttrande från Polismyndighet och Tullverket

5 kap 4 § M

Beslut om att återkalla försäljningstillstånd 7 kap 10 § M
Besluta att meddela tillståndshavaren en varning 7 kap 11 § M
Ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige

9 kap 1 § M

Tillsyn över tobaksprodukter

Ta ut avgift för tillsyn av tillståndspliktig försäljning 9 kap 2 § M

Besluta om förbud 7 kap 9 § M

Besluta att meddela föreläggande 7 kap 9 § M

Förelägga om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande 
som behövs för myndighetens tillsyn

7 kap 17 § M

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar för att myndighetens uppgifter ska 
kunna utföras

7 kap 18 och 
19 §§

M

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Besluta om förbud 7 kap 12 § M
Besluta om föreläggande 7 kap 12 § M
Besluta att meddela förbud mot fortsatt försäljning eller meddela 
varning 

7 kap 13 § M
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Förelägga om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande 
som behövs för myndighetens tillsyn

7 kap 17 § M

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar för att myndighetens uppgifter ska 
kunna utföras

7 kap 18 och 
19 §§

M

Ta ut avgift för tillsyn av anmälningspliktig försäljning 9 kap 2 § M

Receptfria läkemedel 

LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 
(2009:730)
Kontroll av efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som 
meddelats i anslutning till lagen.

20 § M

Begära upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. 21 § M

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde 
till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband 
med detaljhandel och hantering av övriga läkemedel.

21 § M

Besluta om debitering av avgift enligt av kommunfullmäktige 
beslutad taxa.

Kommunens 
taxa 23 §

M

Folköl

Animaliska biprodukter 

LAG (2006:805) OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER Lagrum Delegat

Besluta om föreläggande och förbud LFAB 23 §
FFAB 12 § 

M

Besluta att ta hand om en vara samt- om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde antas understiga 10 000 kronor 

LFAB 25 § M

FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL (ALKOHOLLAG (2010:1622))

Ärende Lagrum Vidare-
delegation 

Handläggning av anmälan för försäljning eller servering av folköl  5 kap 5 § M

Tillsyn av försäljning eller servering av folköl 9 kap 2 § M

Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa Kommunens 
taxa 8 kap 10 
§

M
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Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

LFAB 27 § M

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla även om det överklagas LFAB 33 § M

Lämna anvisning om plats som bedöms lämplig för nedgrävning av 
självdöda eller avlivade hästdjur 

SJVFS 2006:84 M 

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift

Kommunens 
taxa 

M

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift Kommunens 
taxa 

M 

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds a 
bristande efterlevnad av regelverket

Kommunens 
taxa 

M 

Livsmedelsärenden

LIVSMEDELSLAGEN (2006:804) (LL)

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagarna, de EU och EG - bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU 
och EG-bestämmelserna.

22 § LL M

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. Besluta att 
förena föreläggande och förbud med (löpande) vite upp till 10 000 
kr per överträdelse, för respektive adressat i varje enskilt ärende.

Vitesärenden som som beslutas på delegation ska särskilt 
redovisas för nämnden.

23 § LL

Viteslagen 
(1985:206)

MB

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 
10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende. Besluta att 
förena föreläggande och förbud med (löpande) vite över 10 000 kr 
per överträdelse, för respektive adressat i varje enskilt ärende.

Vitesärenden som beslutas på delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.

23 § LL

Viteslagen 
(1985:206)

O

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning. 23 § LF M

Besluta att ta hand om en vara samt - om förutsättningar för det 
föreligger - att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

24 § första och 
andra styckena 

M
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varans värde kan antas understiga 10 000 kronor. LL, 34 § LF

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från 
smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas 
genom livsmedel.

25 § LL M

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på 
ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av 
ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL.

24 § första och 
andra styckena 
LL, 34 § LF

M

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd 
av EU eller EG-bestämmelserna.

26 § LL M

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger.

27 § LL M

Förordna om att beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas.

33 § LL M

Avge yttrande inom livsmedelslagens område till länsstyrelsen eller 
annan myndighet samt domstol. Med undantag av:

a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut
b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna 
bestämmelser kring delegering.
c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, 
se allmänna bestämmelser kring delegering

MB, M

ÅTGÄRDERNA FRÅN DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS 
SIDA OCH SANKTIONER ((EU) 2017/625)

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

F 2017/625 Art 
138 2 c

M

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på 
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt 
förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten

F 2017/625 Art 
138 2 d

M

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 
138 2 e

M

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och 
destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra 
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för.

F 2017/625 Art 
138 2 g

M

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller 
dess anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

F 2017/625 Art 
138 2 h

M
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stängs under en lämplig tidsperiod.

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens 
verksamhet och, i förekommande fall, de webbplatser som aktören 
driver eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod,

F 2017/625 Art 
138 2 i

M

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde 30 c § LL och 
39 a-i § LF

MB

LIVSMEDELSFÖRORDNINGEN (2006:813) (LF)

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl.

8 § LF M

FÖRORDNINGEN (2006:1166) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG 
KONTROLL AV LIVSMEDEL OCH VISSA 
JORDBRUKSPRODUKTER (FAOKL)

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag 
samt om årlig kontrollavgift.

3-6 §§ FAOKL 

Kommunens 
taxa

M

Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ 
FAOKL

M

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 12 § FAOKL
Kommunens 
taxa

M

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

Art. 79 p. 2 c 
och art. 83 p. 1 
2017/625
12-13 § FAOKL

M

Besluta om avgift för importkontroll Förordning 
2006:812 11-12 
§§ eller 
motsvarande 
bestämmelser 
som gäller efter 
den 14 
december 2019

M

LAGEN (2006:805) OM FODER OCH ANIMALISKA 
BIPRODUKTER (LFAB)

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen, de EU och EG -bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG 
bestämmelserna

23 § LFAB 
12 § FFAB

M

Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite upp till 10 24 § LFAB MB
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000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.

Besluta att förena föreläggande och förbud med löpande vite om 
högst 10 000 kr per överträdelse eller med 10 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

Viteslagen
(1985:206)

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om 
högst 100 000 kr per överträdelse eller med 100 000 kr per månad 
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. 

24 § LFAB
Viteslagen 
(1985:206)

O

Besluta att ta hand om en vara samt om förutsättningar för det 
föreligger att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 10 000 kronor.

25 § LFAB M

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för 
sådan begäran föreligger.

27 § LFAB M

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om 
registrering har gjorts, eller brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation.

30 a § LFAB MB

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas

33 § LFAB M

FÖRORDNING (2006:1165) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG 
KONTROLL AV FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER 
(FAOKF)

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
beslut om årlig kontrollavgift.

3-6 §§ FAOKF
Kommunens 
taxa

M

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften. 11 §
Kommunens 
taxa

M

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av 
klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

1 Art 79 2 c och 
art 83 p 1 
2017/625
12-13 § FAOKL

M

LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM DRICKSVATTEN 
(SLVFS 2001:30)
Besluta om fastställande av faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter 
och frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

12 § SLVFS 
2001:30,

M

Beslut om att antalet parametrar eller undersökningsfrekvenser i 
undersökningsprogrammet får minskas.

10 och 12 §§ 
SLVFS 2001:30

M
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Vissa övriga ärenden 

Lagrum Delegat
Avge yttrande till kommunstyrelsen över förslag till detaljplan och 
områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet 

MB, B, 
M, L

Tidsbegränsat delegeringsbeslut med anledning av Coronakrisen
Beslutat MBN 2020-04-27 § 48

- Lämna anstånd för fakturor om max 8 veckor.
- Ovan beslut gäller till och med 2020-12-31
- Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast 

efterföljande möte.

MB, A

Personalärenden
Undantaget frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitik”
Anställa personal vid den egna förvaltningen MB

Ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde

MB
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  Tjänsteskrivelse  

 2020-04-21  1(2) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Helle Rasmussen   
helle.kroll-rasmussen@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 

 

Ändring av delegeringsordning för miljö- och 

byggnämnden   
Ärendenummer MOB 2019/13 

Ärendenummer EDP M-2011-235  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande delegeringsordning behöver uppdateras med anledning av 

spridningen av coronaviruset. 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Älmhults kommun sätter in flera 

åtgärder för att stötta företagen bland annat om kunder begär anstånd förlänger 

kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter för tillstånd och tillsyn. 

2020-03-30 återremitterade miljö- och byggnämnden förvaltningens förslag till 

beslut gällande anstånd på fakturor med motiveringen att det krävdes ett 

förtydligande av ersättningsnivå och anståndstid.  

Delegeringsordningen behöver även uppdateras vad gäller personalärenden 

utifrån en skrivning i reglemente för miljö- och byggnämnden. 

 

Beslutsnivå 

Miljö- och byggnämnden 

 

Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21 

• Revidering av delegeringsordning 2020-04-21 (rödmarkerad text) 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 

delegeringsordning, se rödmarkerad text i ”Förslag till revidering av 

delegeringsordning för miljö- och byggnämnden 2020-04-21. 

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen 

hårt. Kommunstyrelsens ordförande meddelar att Älmhults kommun sätter in 

flera åtgärder för att stötta företagen.   

Åtgärderna innebär bland annat att om kunden begär anstånd förlänger 

kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom tillstånd och tillsyn. 

När nämnden lämnar anstånd tar nämnden en ekonomisk risk motsvarande det 

belopp som anståndet motsvarar. Eftersom risken kan bli omfattande bör 

nämnden delegera rätten att lämna anstånd för verkställighet till den chef som 
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  Tjänsteskrivelse  

 2020-04-21  2(2) 

 

 

har det ekonomiska ansvaret för respektive verksamhet. Rätten att lämna anstånd 

delegeras till förvaltningschef och administrativ handläggare / administratör.  

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att delegat får lämna anstånd om max 8 

veckor. Vid begäran om ytterligare förlängning ska beslutet avgöras i miljö- och 

byggnämnden. Beslut om anstånd på grund av Corona gäller i första hand till 

2020-12-31.  

Delegeringsordningen behöver också uppdateras vad gäller personalansvar. 

Enligt reglemente för miljö- och byggnämnden är nämnden 

anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen utom för 

förvaltningschefen. Nämnden har också ansvar för personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 

anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.  

 

 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning enligt 

förvaltningens förslag. 

 

 

Helle Rasmussen Underskrift 

Administrativ handläggare Titel 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-03-18 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Tid och plats Per Capsulam, Email   

Beslutande  
Ledamöter 

 
Anna Tenje, Ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, vice ordförande 
Bengt Germundsson 
Mikael Jeansson 
Lars Altgård 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Martin Edberg 
Eva-Marie Ballovarre 
Joakim Pohlman 
Anna Johansson 
Simon Walfridsson 

 
Tjänstepersoner 

 
Jessica Cedervall, VD 
Annika Stridsberg, ekonomichef 
Sara Ekholm, sekreterare 

 
 

 
 

 

Justering 

 

Justerare Bo Mazetti Nissen 

Plats och tid Växjö kommunhus, 3 april 2020  

Justerade paragrafer § 14 

  

Anmärkning Beslut fattat per capsulam (email). Protokollet 
justeras vid nästkommande ordinarie 
styrelsemöte. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-03-18 

 

   

 

    

   

 

 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Sara Ekholm 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Anna Tenje 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Bo Mazetti-Nissen 

706



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-03-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (4) 

 

Förteckning över ärenden till styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö (SSAM:s) ärenden den 18 
mars 2020 

§ 14 Dnr 2020-00060 
Beslut om tillfälliga insatser för att stötta företagen i SSAM:s 
ägarkommuner ............................................................................................................... 4 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-03-18 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   4 (4) 

 

§ 14 Dnr 2020-00060  
 

Beslut om tillfälliga insatser för att stödja företagen 
i SSAM:s ägarkommuner  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för SSAM beslutar att tillfälligt genomföra följande insatser för 
att stödja företagen i SSAM:s ägarkommuner 
  

1. På förfrågan kan företagare få anstånd med betalning i upp till 3 
månader. Därefter får företaget återkomma och SSAM gör då en 
förnyad bedömning av läget. 

2. I samband med att ärenden skickas till inkasso gör SSAM en 
genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör 
då en bedömning av om ärendena ska pausas tillsvidare 

3. När företagskunder hör av sig för att begära anstånd ska SSAM 
proaktivt erbjuda dem ett förändrat hämtningsintervall som är 
bättre anpassat för den verksamhet de har för tillfället (för att 
minska skadan).  

4. Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare 
betalningstid kommer SSAM att ställa sig positiva till detta.      

 
 
Bakgrund 
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått till följd av 
Coronaviruset har SSAM:s styrelse uppdragit åt VD att se över vilka 
insatser SSAM kan göra för att underlätta för lokala företag. Många 
företag har det mycket tufft just nu och det behövs snabba och kraftfulla 
likviditetsstärkande åtgärder. En av dessa åtgärder gäller renhållningen. 
Eftersom ärendet är mycket brådskande beslutade styrelsen att fatta 
beslut i ärendet per capsulam (email) så att SSAM omgående kan 
verkställa beslutet. Protokollet justeras under en egen punkt vid 
styrelsemötet den 3 april 2020.      
 
Resultat röstning 
Anna Tenje - Bifall 
Bo Mazetti-Nissen - Bifall 
Bengt Germundsson - Bifall 
Mikael Jeansson - Bifall 
Lars Altgård - Bifall      
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-04-03 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Tid och plats A-salen och Teams-länk, kl. 09:00 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Anna Tenje, Ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande 
Bengt Germundsson 
Mikael Jeansson 
Lars Altgård 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Martin Edberg 
Eva-Marie Ballovarre 
Joakim Pohlman 
Anna Johansson 

 
Tjänstepersoner 

 
Jessica Cedervall, vd SSAM 
Annika Stridsberg, ekonomichef SSAM 
Sara Ekholm, sekreterare SSAM 
Johanna Palm, avdelningschef, §26  
Nicholas Jonasson, avdelningschef SSAM, §19 
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare SSAM, 
§20 
Henrik Anderson, projektledare SSAM, §21 

 
Övriga 

 
Mattias Johansson, revisor PwC, §§ 15-18, 30 
Malin Lantau, revisor PwC, §§ 15-18, 30 
Örjan Davoust, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30 
Nils Fransson, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30 
Magnus Jisborg, lekmannarevisor, §§ 15-18, 30 
 

 

Justering 

 

Justerare Lars Altgård 

Plats och tid Växjö kommunhus  

Justerade paragrafer §§ 15-30 

  

Anmärkning Styrelsemötet hålls som Teams-möte.  
Ärendena hanteras i ordningen §§ 15-16, 18, 17 
30, 26, 19- 25, 27, 29, 28 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-04-03 

 

   

 

    

   

 

 
 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Sara Ekholm 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Anna Tenje 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Lars Altgård 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-04-03 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (22) 

 

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB:s ärenden den 3 april 2020 

§ 15 Dnr 552 
Fastställande av dagordning................................................................. 5 

§ 16 Dnr 553 
Justering av protokoll............................................................................... 6 

§ 17 Dnr 2020-00003 
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§ 15 Dnr 552  
 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändringar. 

- Extraärende: Kallelse till Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar 
den 2 juni 2020 behandlas innan punkten övrigt. 

- Extraärende information om Corona, behandlas efter 
årsredovisningen.      
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§ 16 Dnr 553  
 

Justering av protokoll 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen utser Lars Altgård att justera protokollet.      
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§ 17 Dnr 2020-00003  
 

VD-rapport 2020 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.    
 
Bakgrund 
Vd informerar löpande styrelsen om det aktuella läget i bolaget.      
 
Beslutsunderlag 

 Vd informerar om effekter, bl.a. likviditetseffekter, av 
Corona-viruset och hur SSAM arbetar för att minska 
risken för smittspridning bland personalen och 
förberedelser för att säkerställa att verksamheten kan 
upprätthållas även vid hög sjukfrånvaro. Vd informerar 
vidare om insatser för att underlätta för lokala företag. 

 Senaste nytt om producentansvaret – preliminär 
beräkning av taxa 2021 

 Informationsupplägg för införandet av fyrfack i Älmhult 
 Första indikation sorteringsresultat Lessebo. En första 

avstämning efter årets två första månader visar att 
restavfallet minskat med ca 40%, vilket är ett fantastiskt 
bra resultat.      
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§ 18 Dnr 2020-00004  
 

Årsredovisning 2019 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna årsredovisningen för år 

2019. 
2. Styrelsen ger vd i uppdrag att åtgärda de synpunkter som 

revisionen lämnat samt att vd återrapporterar detta under året.    
 
 
Bakgrund 
Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för föregående år. Revisor från PwC redogör för 
ärendet under styrelsesammanträdet. Årsredovisningen för SSAM har 
skickats till styrelsen inför styrelsemötet.   
 
Beslutsunderlag 

- SSAM rapportering från PWC april 2020 
- Årsredovisning SSAM 191231 
- Ordförandes förslag till beslut    

 
Yrkanden 
Bengt Germundsson yrkar på att vd får i uppdrag att åtgärda de 
synpunkter som revisionen lämnat och att vd återrapporterar detta 
under året.      
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om styrelsen kan gå till beslut      
 
Omröstningsresultat 
Styrelsen bifaller yrkandet.      
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§ 19 Dnr 2020-00056  
 

Beslut om ny behandlingstaxa Häringetorp 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
bilagt förslag till behandlingstaxa 2020 för Häringetorp avfallsanläggning 
i Växjö kommun.       
 
Bakgrund 
Den nya behandlingstaxa har tagits fram för avfall som förs in på 
Häringetorp avfallsanläggning. Taxan har beräknats dels baserat på 
faktiska omkostnader men hänsyn har även tagits för att åstadkomma en 
anpassning efter marknad och kapacitet. Taxan föreslås införas 1 maj 
2020. 
 
Införande av skatt på förbränning 
Från och med 2020-04-01 införs skatt på avfall till förbränning, lag 
2019:1274. Beslutet innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en 
skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 
2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. 
I våra upphandlade avtal om förbränningskapacitet har anläggningarna 
möjlighet att kompensera sig för införda och ändrade skattesatser i 
enlighet med tecknade avtal. 
 
Höjd avfallsskatt 
Avfall som förs in till en avfallsanläggning belastas med avfallsskatt, lag 
2011:1244. Från och med 2020-01-01 höjs skatten från 520 kr/ton till 540 
kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Avdrag medges för vissa 
avfallsslag samt avfall som förs ut från anläggningen i enlighet med 
skattedeklaration SKV 5328. 
 
Fondering 
För varje ton avfall som läggs på deponi ska medel avsättas i fond för 
kommande sluttäckning och efterbehandling (uppföljning under minst 
30 år efter avslut). Fondering sker med 75 kr/ton som deponeras på 
Häringetorp avfallsanläggning. 
 
Produktionskostnad 
För varje avfallsslag har en produktionskostnad räknats fram bestående 
av bolagets kostnader för omhändertagande av avfallsslaget, extern 
behandling, transport, eventuella skatter samt eventuell fondering.  
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Kapacitet och marknadsanpassning 
Vid framtagande av förslag till ny taxa har förutom att ovan nämnda 
komponenter beaktats även en bedömning av pris utefter 
marknadssituation och mottagningskapacitet genomförts. Taxan för 
avfall som anläggningen har svårt eller liten kapacitet att ta emot har 
anpassats för att om möjligt begränsa inflödet. Prissättningen justeras 
för att i viss mån harmonisera med andra anläggningars prissättning.  
 
Ikraftträdande 
Taxan föreslås införas från och med 2020-05-01.     
 
Beslutsunderlag 
Vd har i en tjänsteskrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till 
beslut. Se bilagor: 

- Behandlingstaxa Häringetorp 2020 SSAM 
- Tjänsteskrivelse Behandlingstaxa Häringetorp avfallsanläggning 

2020    
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§ 20 Dnr 2020-00057  
 

Beslut om ÅVC-strategi 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
1. Styrelsen för SSAM beslutar att som ett inriktningsbeslut arbeta 

vidare med scenariot att se över ÅVC-kapaciteten i bolaget 
2. Styrelsen för SSAM beslutar att i samband med budgetarbetet 

inför 2021 ska ett förslag på ombyggnad av en eller flera befintliga 
återvinningscentraler till självservicecentraler presenteras, 
inklusive investeringsbudget samt vilka anläggningar som berörs.   

 
Bakgrund 
För att öka servicegraden på SSAM:s återvinningscentraler med 
bibehållen närhet och med väsentligt längre öppettider bör en eller flera 
mindre återvinningscentraler byggas om till självserviceanläggningar.  
För att få utrymme för detta inom befintlig budget bör den totala ÅVC-
kapaciteten ses över. En studie som SSAM låtit genomföra visar att detta 
medför marginella förändringar i körtid till ÅVC för kunderna men 
väsentligt förbättrade öppettider.   
 
Beslutsunderlag 
Vd har i en skrivelse, daterad den 26 mars 2020, redogjort för ärendet 
och lämnat förslag till beslut. 

- Tjänsteskrivelse - Översyn av ÅVC-kapacitet inom SSAM 
- Ordförandes förslag till beslut - Översyn av ÅVC-kapacitet inom 

SSAM     
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§ 21 Dnr 2019-00122  
 

Beslut om ombyggnation av Äskya 
avfallsanläggning - investering av tillfälliga lokaler 
och modifiering av skärmtak för bilar på Åskya 
återvinningscentral   

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen för SSAM godkänner en investeringskostnad om 2 070 tkr 
samt ökning av driftkostnad om 287 tkr för att anpassa befintligt 
skärmtak till garage för sopbilar, uppställning och hyra av tillfälliga 
personalutrymmen, inköp av containrar samt iordningställande av 
tippfickor   
 
Bakgrund 
Under hösten 2020 kommer fyrfackssystemet att införas i Markaryd och 
Älmhults kommuner. Allt avfall som fyrfacksbilarna samlar in kommer 
att köras till Äskya avfallsanläggning. SSAM:s chaufförer, transportledare 
och viss personal på avfallsanläggningen utgår idag från kontor på 
Bäckgatan i Älmhult. I augusti 2020 utökas antalet bilar och chaufförer 
till nio bilar och åtta chaufförer. Nio bilar får inte plats på Bäckgatan. 
Kontor och personalutrymmen på Bäckgatan hyrs idag av Älmhult 
kommun. Med ökat antal chaufförer behövs mer personalutrymmen på 
Bäckgatan som inte heller finns i dagsläget. Plats för både personal och 
bilar planeras därför att skapas på Äskya återvinningscentral. 
Delar av ÅVC inryms idag under ett befintligt skärmtak, där kunder 
lämnar ett antal olika fraktioner för återvinning. Eftersom skärmtaket 
planeras att användas som uppställningsplats för sopbilar måste denna 
del av återvinningen flyttas till en annan plats inom Äskya anläggningen. 
För att den nya uppställningsplatsen ska fungera tillfredsställande 
behöver fyra containrar samt ett skärmtak för elavfall köpas in. 
Denna investering finns ej med i budget 2020 och behöver därför 
beslutas av SSAM’s styrelse då beloppet överstiger 500 tkr.  
 
Den totala kostnaden för investeringsprojektet beräknas till ca 2 070 tkr. 
Tillfälliga personalutrymmen – 616 tkr. 

- Installations- och demonteringskostnad moduler, 
omklädningsskåp, möbler 

- Inkoppling el, VA, internet till moduler 
- Möbler till kontor och mötesrum samt matrum. 

Anpassning skärmtak – 388 tkr. 
- Anslutning el och motorvärmaruttag 
- Täcka gavlar 
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- Larm, installation och licenskostnad 
Tippfickor – 921 tkr. 
Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr. 
Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan 
kostnader.  
Årlig driftskostnad är 287 tkr. 
 
Tillfälliga personalutrymmen, anpassning av skärmtaket och containrar 
är planerat att vara färdigställda innan 30 juni 2020. Utförs ej ovan 
nämnda åtgärder medför detta att: 
 
- Vi ej har plats i lokaler för våra nyanställda medarbetare. 
- Ej har en säker uppställningsplats för våra nya fordon. 
- Inte har välfungerande återvinningscentral för våra kunder. 
- Tippfickor placerade på olika platser för fastighetsnära insamlat 
material på återvinningscentralen. 
 
Kapital- och driftkostnader för investeringen hanteras inom befintlig 
budget. Bland annat upphör kostnad för hyra av lokaler på Bäckgatan á 
356 tkr/år senast vid utgången av 2021.      
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – investering av tillfälliga lokaler och modifiering 
av skärmtak för bilar på Åskya återvinningscentral   

- Projektplan för personalutrymmen och garage Äskya   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Älmhult kommunstyrelse 
Markaryd kommunstyrelse  
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§ 22 Dnr 2020-00046  
 

SSAM:s yttrande över medborgarförslag om 
användning av gamla soptunnor när 4-fackstunnor 
införs  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
SSAM överlämnar yttrande på medborgarförslag till kommunfullmäktige   
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun. 
Kommunstyrelsen har den 17 februari 2020 remitterat 
medborgarförslaget till SSAM för yttrande. Förslagsställaren föreslår i 
medborgarförslaget att när 4-fackstunnorna införs ska hushållen 
erbjudas att kostnadsfritt få behålla de tunnor som använts fram till 
bytet.     
 
SSAM:s yttrande 
Möjligheten för kunder att behålla sina gamla kärl finns redan idag, och 
har funnits hela tiden sedan införandet av fyrfackssystemet startade. 
Denna möjlighet är dock inget som SSAM tydligt har annonserat, men 
det har nämnts till kunder på exempelvis informationsmöten i Lessebo, 
Tingsryd och Växjö kommun. Kunder som vill behålla sina kärl måste 
höra av sig till SSAM så att denna information kan läggas in i vårt system 
där vår entreprenör, som sköter insamling och utsättning av kärl, även 
får informationen om sparande av kärl/en.       
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige Växjö kommun 
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§ 23 Dnr 2020-00049  
 

Rutin vid pensionsavsättning för förtroendevalda i 
SSAM 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen godkänner rutinen.   
 
Bakgrund 
Detta är ett erbjudande till den förtroendevalda som uppfyller nedan 
angivna villkor. På det årliga arvodet som den förtroendevalda erhåller 
avsätts 4,5 % av arvodet för möjlig pensionsavsättning. Har den 
förtroendevalde fyllt 67 år vid uppdragets början avsätts inget till 
pension. Om denna avsättning är högre än 3,5 % av gällande års 
inkomstbasbelopp finns möjlighet att via bolaget                                     
(där förtroendeuppdraget fullgörs) få denna summa inbetald direkt till 
den bank eller förvaltare som den förtroendevalda valt. 
Om avsättningen är mindre än 3,5 % av gällande inkomstbasbelopp 
betalas ersättningen ut tillsammans med arvodet i mars månad från 
respektive bolag. Förtroendevald som omfattas av erbjudandet enligt 
ovan erhåller information om nivån på avsättning samt 
tillvägagångsättet av aktuellt bolags löneadministratör årligen i januari 
månad. Den förtroendevalda väljer förvaltare för avsättningen. 
Efter att den förtroendevalda haft kontakt med vald förvaltare meddelas 
detta till respektive bolags löneadministratör. 
Löneadministratören kontaktar vald förvaltare för att klarlägga 
administrationen kring aktuell pensionsavsättning. 
Därefter kontaktar den förtroendevalda vald förvaltare för att exakt gå 
igenom hur avsättningen ska placeras. Inbetalning till vald förvaltare 
görs därefter en gång per år av bolaget till den av förtroendevalda 
utsedda förvaltaren. Kontaktperson är i första hand respektive bolags 
löneadministratör.   
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse - Rutin för pensionsavsättning för 
förtroendevalda i SSAM      

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Ekonomichefen SSAM 
Styrelsen SSAM  
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§ 24 Dnr 2020-00058  
 

Ärenden på årsstämman - val av ny vice ordförande 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.      
 
Bakgrund 
I samband med årsstämman den 24 april ska ny vice ordförande utses, 
eftersom posten ska rotera mellan ägarkommunerna. Under det gångna 
året har Bo Mazetti Nissen från Älmhult kommun varit vice ordförande. 
Vice ordförandeskapet ska nu gå över till Tingsryds kommun.       
 
Beslutsunderlag 
Kallelsen har skickats till ägarkommunerna och styrelsen har tagit del av 
kallelsen inför styrelsemötet.      
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§ 25 Dnr 2020-00059  
 

Översyn av arbetsordning för styrelsen i SSAM och 
instruktion för VD i SSAM inför årsstämman 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet.      
 
Bakgrund 
Enligt bolagets ägardirektiv skall styrelsen dels årligen fastställa en 
arbetsordning för sitt arbete och dels i skriftliga instruktioner ange 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.      
 
Beslutsunderlag 
Under året som gått sedan föregående revisionstillfälle har inga behov 
uppkommit som föranleder förändringar i nuvarande arbetsordning 
eller uppgiftsfördelning.    
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§ 26 Dnr 2019-00044  
 

Information om arbetet inför uppstart egen regi 
Älmhult/Markaryd  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen för SSAM noterar informationen till protokollet.     
 
Bakgrund 
Förberedelser pågår nu inför uppstarten som sker i slutet av augusti 
2020.      
 
Beslutsunderlag 
Johanna Palm redogör för ärendet. I korthet informeras det om:  

- Den förändrade tidplanen för införandet av fyrfackssystemet där 
nu systemet skall införas i Älmhult först och därefter i Markaryd. 
Detta för att ge chaufförerna möjlighet att köra in sig på turerna i 
Markaryd innan det är dags för införandet.  

- Ruttplanering pågår för nya körturer anpassade för 
fyrfackssystemet 

- Planering av personalutrymmen och fordonsuppställning på 
Äskya avfallsanläggning 

- Rekrytering av nya chaufförer 
- Planering inför montering och utsättning av kärl i egen regi      
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§ 27 Dnr 699  
 

Protokoll SSAM extra styrelsemöte per capsulam 
den 18 mars 2020 - Beslut om tillfälliga insatser för 
att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.      
 
Bakgrund 
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått till följd av 
Coronaviruset uppdrog SSAM:s styrelse åt VD att se över vilka insatser 
SSAM kan göra för att underlätta för lokala företag. Många företag har 
det mycket tufft just nu och det behövs snabba och kraftfulla 
likviditetsstärkande åtgärder. En av dessa åtgärder gäller renhållningen. 
Eftersom ärendet var mycket brådskande beslutade styrelsen att fatta 
beslut i ärendet per capsulam (email) så att SSAM omgående kunde 
verkställa beslutet. Protokollet justeras under en egen punkt vid 
styrelsemötet den 3 april 2020.           
 
Beslutsunderlag 

- Upprättat protokoll för SSAM extra styrelsemöte per capsulam 
den 18 mars 2020     
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§ 28 Dnr 150  
 

Övrigt 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Inget övrigt anmäls.      
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§ 29 Dnr 2020-00051  
 

Extraärende: Kallelse till Avfall Sveriges 
årsmötesförhandlingar den 2 juni 2020 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen för SSAM beslutar att vd representerar SSAM på 
årsmötesförhandlingar den 2 juni 2020.     
 
Bakgrund 
SSAM har fått kallelse till Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar den 2 
juni 2020.      
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§ 30 Dnr 2020-00065  
 

Extraärende information om Corona 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
1. Styrelsen för SSAM beslutar att uppdra åt vd att se över 

räntesatsen och möjligheten att sänka räntan vid anstånd för 
företag som har problem att betala sena fakturor, från 8 % till 2%. 

2. Styrelsen beslutar att SSAM ska upprätta en särredovisning för 
kostnader kopplat till Corona.        

 
Bakgrund 
Med anledning av den rådande situationen med Corona läggs ett extra 
ärende om detta till dagordningen.      
 
Yrkanden 
Mikael Jeansson yrkar på att det ska finnas en särredovisning inom 
SSAM för de kostnader som kan härledas till Coronasituationen.      
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om man kan gå till beslut.      
 
Omröstningsresultat 
Ordförande konstaterar att styrelsen beslutar enligt Mikael Jeanssons 
yrkande.       
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From:                                 sara.ekholm@vaxjo.se
Sent:                                  Thu, 7 May 2020 11:17:51 +0200
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen;Markaryd-Ks
Subject:                             Handlingar för ärende 201900122, Ombyggnation av Äskya avfallsanläggning
Attachments:                   Beslut-201900122-SSAM-§ 21.pdf, Beviljat delegationsbeslut.pdf, 20013, 
200201, SSAM, Äskya, kontrollplan PB.pdf, 003 Markplan.pdf, 002 Rivningsplan.pdf, 001 
Befintlighetsplan.pdf, Rivningsplan Äskya.pdf, Plan- fasad- sektionsritningar lagerbyggnad.pdf, Ansökan 
bygglov.pdf, E-post, Bygglovshandlingar tält Äskya.pdf, Tjänsteskrivelse förenklad ny visuell identitet.pdf, 
Projektplan för personalutrymmen och garage Äskya.pdf

Hej

Översänder här protokollsutdrag med tillhörande handlingar för ärende

ombyggnation av Äskya avfallsanläggning.

 

Vänlig hälsning

 

Sara Ekholm
Kommunkansliet

Kommunledningsförvaltningen

Tfn 0470-413 75

Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö

sara.ekholm@vaxjo.se

Aktuella handlingar för ärende 201900122, Ombyggnation av Äskya avfallsanläggning bifogas 
detta e-postmeddelande

Länk till ärendet:
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§ 21 Dnr 2019-00122  
 

Beslut om ombyggnation av Äskya 
avfallsanläggning - investering av tillfälliga lokaler 
och modifiering av skärmtak för bilar på Åskya 
återvinningscentral   

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
Styrelsen för SSAM godkänner en investeringskostnad om 2 070 tkr 
samt ökning av driftkostnad om 287 tkr för att anpassa befintligt 
skärmtak till garage för sopbilar, uppställning och hyra av tillfälliga 
personalutrymmen, inköp av containrar samt iordningställande av 
tippfickor   
 
Bakgrund 
Under hösten 2020 kommer fyrfackssystemet att införas i Markaryd och 
Älmhults kommuner. Allt avfall som fyrfacksbilarna samlar in kommer 
att köras till Äskya avfallsanläggning. SSAM:s chaufförer, transportledare 
och viss personal på avfallsanläggningen utgår idag från kontor på 
Bäckgatan i Älmhult. I augusti 2020 utökas antalet bilar och chaufförer 
till nio bilar och åtta chaufförer. Nio bilar får inte plats på Bäckgatan. 
Kontor och personalutrymmen på Bäckgatan hyrs idag av Älmhult 
kommun. Med ökat antal chaufförer behövs mer personalutrymmen på 
Bäckgatan som inte heller finns i dagsläget. Plats för både personal och 
bilar planeras därför att skapas på Äskya återvinningscentral. 
Delar av ÅVC inryms idag under ett befintligt skärmtak, där kunder 
lämnar ett antal olika fraktioner för återvinning. Eftersom skärmtaket 
planeras att användas som uppställningsplats för sopbilar måste denna 
del av återvinningen flyttas till en annan plats inom Äskya anläggningen. 
För att den nya uppställningsplatsen ska fungera tillfredsställande 
behöver fyra containrar samt ett skärmtak för elavfall köpas in. 
Denna investering finns ej med i budget 2020 och behöver därför 
beslutas av SSAM’s styrelse då beloppet överstiger 500 tkr.  
 
Den totala kostnaden för investeringsprojektet beräknas till ca 2 070 tkr. 
Tillfälliga personalutrymmen – 616 tkr. 

- Installations- och demonteringskostnad moduler, 
omklädningsskåp, möbler 

- Inkoppling el, VA, internet till moduler 
- Möbler till kontor och mötesrum samt matrum. 

Anpassning skärmtak – 388 tkr. 
- Anslutning el och motorvärmaruttag 
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- Täcka gavlar 
- Larm, installation och licenskostnad 

Tippfickor – 921 tkr. 
Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr. 
Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan 
kostnader.  
Årlig driftskostnad är 287 tkr. 
 
Tillfälliga personalutrymmen, anpassning av skärmtaket och containrar 
är planerat att vara färdigställda innan 30 juni 2020. Utförs ej ovan 
nämnda åtgärder medför detta att: 
 
- Vi ej har plats i lokaler för våra nyanställda medarbetare. 
- Ej har en säker uppställningsplats för våra nya fordon. 
- Inte har välfungerande återvinningscentral för våra kunder. 
- Tippfickor placerade på olika platser för fastighetsnära insamlat 
material på återvinningscentralen. 
 
Kapital- och driftkostnader för investeringen hanteras inom befintlig 
budget. Bland annat upphör kostnad för hyra av lokaler på Bäckgatan á 
356 tkr/år senast vid utgången av 2021.      
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse – investering av tillfälliga lokaler och modifiering 
av skärmtak för bilar på Åskya återvinningscentral   

- Projektplan för personalutrymmen och garage Äskya   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Älmhult kommunstyrelse 
Markaryd kommunstyrelse  
 

733



734



735



Företag 

 
 

 

Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
 

  

Byggherre 

 Byggherre namn SSAM 

Adress Box 3060 35033 Växjö 

Kontaktperson Henrik Anderson 

Telefon 0470-599465 

E-postadress henrik.anderson@ssam.se  

 

Kontrollansvarig 

Företag Pehrsco AB 

Namn Anders Stafström 

Adress Arabygatan 82b, 352 46 Växjö 

Telefon 070-6765962 

E-post anders.stafstrom@pehrsco.se 

Riksbehörighet nr  

Förutsättningar  

Gällande normer, version BBR 27 (BFS 2015:3),  

Observera övergångsbestämmelser 

Branddimensionering  

Verksamhetsklasser  

  

Bygglov, datum, ärendenr 2020-01 

  

Marklov, datum, ärendenr  

Tekniskt samråd  

Startbesked  

  

Orienterande beskrivning av projektet 

Nybyggnad av sorterings och förrådstält. 
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Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
   

Tider, etappvis ibruktagande etc 

Byggstart är planerad till 2020-03 med färdigställande senast 2019-06-30  

 

 

 

 

Kvalitetsarbetets genomförande 

Kvalitetsarbetet kommer att bedrivas genom dokumenterade egenkontroller av 

projektörer och entreprenörer. 

 

Sakkunniga 
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Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 
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Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Förkortningar 

Allmänt Projektörer Entreprenörer 

PBL Plan-och bygglagen A Arkitekt       

EKS Europeiska 

konstruktions-

standarder  

K Konstruktör       

ÖK Överenskommelse     TE  Totalentreprenör 
 

   

BH Byggherre       ME    Markentreprenör    

KA Kontrollansvarig       EE     Elentreprenör    

LSO Lag om skydd mot 

olyckor 

        

          

OVK Boverkets föreskrifter 

om funktionskontroll 

        

PBF Plan- och 

byggförordningen 

        

AML Arbetsmiljölagen         

BBR Boverkets Byggregler         
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Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Projektörer – Ansvariga för egenkontroll  

 

Egenkontroll 

Förslag 

Mottagen datum 

Egenkontroll 

Verifierad 

Mottagen datum 

Sign KA Kommentarer 

Företag Kontaktperson, Namn, telefon     

Arkitekt och konstruktör. 

O.B.Wiik 

    System-projekterat. 

Mark Projektering 

Växjö Kommun 

    Ritningar 

Rivningsplan SSAM Henrik Anderson    Protokoll 

      

      

      

      

      

 

 

     

Entreprenörer – Ansvariga för egenkontroll  

  Tekniska kontroller enligt respektive egenkontrollplan 

Företag Kontaktperson, Namn, telefon    Kommentarer 

O.B.Wiik      

Markentreprenör: Ej utsedd      
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Datum 2020-02-01 
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Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
 

 

 Aktiviteter 

 

Utfört enligt 

 

 Ansvarig Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 

- Allmänna, ej tekniska egenskapskrav      

       

 Utsättning/inmätning PBL Kap 10§26 ME   protokoll 

 Närvara vid BN arbetsplatsbesök PBL Kap 10 

§11+27 

KA   Enl beslut vid Tekniskt 

samråd 

 Närvara vid slutsamråd PBL Kap 10 § 

11+30-32 

KA   Enl beslut vid Tekniskt 

samråd 

       

       

 Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök PBL 10 kap §27 BN   Enl beslut vid Tekniskt 

samråd 

 Anmälningar till byggnadsnämnden PBL kap 10 §6 

pkt 3 

BH   Enligt startbesked 
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Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
 Aktiviteter 

 

Utfört enligt 

 

 Ansvarig Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 
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Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 
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Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Egens

k nr 

Aktiviteter 

 

Utfört enligt 

 

 Utförs av Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 

1 Bärförmåga, stadga och beständighet      

 Geoteknisk utredning utförd EKS  

EN 1997 

ME   Provgrop 

       

       

       

       

2 Säkerhet i händelse av brand      

       

       

       

       

       

3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön      
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352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Egens

k nr 

Kontrollpunkt 

 

Utfört enligt 

 

Ansvarig Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 

  

 

     

       

       

       

       

       

       

  

 

     

4 Säkerhet vid användning      

       

 Isolationsprovning utförd ELSÄK-FS 

2008:1  

EE   Bevis från Elentreprenör 

       

       

 Maskindrivna portar BBR 8:33 TE   CE intyg 

       

5 Skydd mot buller      
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Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Egens

k nr 

Kontrollpunkt 

 

Utfört enligt 

 

Ansvarig Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 

6 Energihushållning och värmeisolering      

       

       

       

       

       

7 Lämplighet för det avsedda ändamålet      

       

       

       

8 Tillgänglighet, och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga 
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Adress: Arabygatan 82b 

352 46 Växjö 

Fastighetsbeteckning: Äskya 1:27 

inom Älmhult Kommun 

Fastighetsadress:  Äskya ÅVC 

 

Datum 2020-02-01 

 

Rev datum 

 

Kontrollansvarig PBL Anders Stafström 

 
 

Sida 1 av 5 

Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§6-8                   

 
Egens

k nr 

Kontrollpunkt 

 

Utfört enligt 

 

Ansvarig Genomförd/ 

Intyg inkommit 

datum 

Sign 

KA 

Kommentarer 

9 Hushållning med vatten och avfall      

       

       

Specialkrav från beställare, ingår ej i beslut av kontrollplan enligt PBL 
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Rivningsplan Äskya, skärmtak 
Skärmtak som visas på karta 002 Rivningsplan ska rivas för att få plats med lagertält.  

Bild på skärmtaket visas i bild 1. 

 

Bild 1. Skärmtaket som ska rivas, vy utifrån. 

De olika materialfraktionerna som uppstår vid rivning av skärmtaket är: 

 Stål från bärande konstruktion – ca 13,4 ton. 

 Plåt från tak- och väggbeklädnad – ca 0,8 ton. 

 Plast från översta delen av väggbeklädnad – ca 0,062 ton 

 Betongplintar – ca 12 ton. 

 Kabel – ca 80 m. 

 Belysningsarmaturer – 10 st 

Alla materialfraktioner (stål, plåt, plast, betong, kabel och belysningsarmaturer) från rivningen tas om 

hand på anläggningen där rivningen sker, Äskya återvinningscentral i Älmhult.  
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Henrik Anderson 
projektledare 

Södra Smålands Avfall & Miljö AB 

Ombyggnation av Äskya avfallsanläggning -    
investering av tillfälliga lokaler och modifiering av 
skärmtak för bilar på Åskya återvinningscentral 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för SSAM godkänner en investeringskostnad om 2 070 tkr 
samt ökning av driftkostnad om 287 tkr för att anpassa befintligt 
skärmtak till garage för sopbilar, uppställning och hyra av tillfälliga 
personalutrymmen, inköp av containrar samt iordningställande av 
tippfickor   

Bakgrund 

Under hösten 2020 kommer fyrfackssystemet att införas i Markaryd och 
Älmhults kommuner. Allt avfall som fyrfacksbilarna samlar in kommer 
att köras till Äskya avfallsanläggning. SSAM’s chaufförer, transportledare 
och viss personal på avfallsanläggningen utgår idag från kontor på 
Bäckgatan i Älmhult. I augusti 2020 utökas antalet bilar och chaufförer 
till nio bilar och åtta chaufförer. Nio bilar får inte plats på Bäckgatan. 
Kontor och personalutrymmen på Bäckgatan hyrs idag av Älmhult 
kommun. Med ökat antal chaufförer behövs mer personalutrymmen på 
Bäckgatan som inte heller finns i dagsläget. Plats för både personal och 
bilar planeras därför att skapas på Äskya återvinningscentral. 

Delar av ÅVC inryms idag under ett befintligt skärmtak, där kunder 
lämnar ett antal olika fraktioner för återvinning. Eftersom skärmtaket 
planeras att användas som uppställningsplats för sopbilar måste denna 
del av återvinningen flyttas till en annan plats inom Äskya anläggningen. 
För att den nya uppställningsplatsen ska fungera tillfredsställande 
behöver fyra containrar samt ett skärmtak för elavfall köpas in. 

Denna investering finns ej med i budget 2020 och behöver därför 
beslutas av SSAM’s styrelse då beloppet överstiger 500 tkr.  

Bedömning  
Den totala kostnaden för investeringsprojektet beräknas till ca 2 070 tkr. 
Tillfälliga personalutrymmen – 616 tkr. 

− Installations- och demonteringskostnad moduler, omklädningsskåp, 
möbler 

− Inkoppling el, VA, internet till moduler 

− Möbler till kontor och mötesrum samt matrum. 
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Anpassning skärmtak – 388 tkr. 

− Anslutning el och motorvärmaruttag 

− Täcka gavlar 

− Larm, installation och licenskostnad 

Tippfickor – 921 tkr. 

Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr. 

Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan 

kostnader.  

Årlig driftskostnad är 287 tkr. 

 

Tillfälliga personalutrymmen, anpassning av skärmtaket och containrar 
är planerat att vara färdigställda innan 30 juni 2020. Utförs ej ovan 
nämnda åtgärder medför detta att: 

 

- Vi ej har plats i lokaler för våra nyanställda medarbetare. 

- Ej har en säker uppställningsplats för våra nya fordon. 

- Inte har välfungerande återvinningscentral för våra kunder. 

- Tippfickor placerade på olika platser för fastighetsnära insamlat 

material på återvinningscentralen. 

 

Kapital- och driftkostnader för investeringen hanteras inom befintlig 
budget. Bland annat upphör kostnad för hyra av lokaler på Bäckgatan á 
356 tkr/år senast vid utgången av 2021.   

 

 

Beslutet skickas till 
Älmhult kommunstyrelse 
Markaryd kommunstyrelse    
 

Jessica Cedervall 
VD SSAM 

Henrik Anderson 
Projektledare 
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1 Sammanfattning 
Projektet omfattas av: 

 Tillfälliga personalutrymmen för all SSAM’s personal som arbetar på Äskya ÅVC samt 
chaufförer för sophämtning i Markaryd och Älmhult. 

 Anpassning av befintligt skärmtak på Äskya för parkering av sopbilar. 

 Tippfickor utomhus för omlastning av FNI material.  

 Nya containers samt tak för elbur.  
 
Kostnader fördelas enligt fördelningsnyckel mellan kommunerna, förutom kostnader för 
containrar som Älmhult tar hela kostnaden för och kostnader för personalutrymmen som fördelas 
baserat på antalet personer som arbetar för respektive kommun.  
 
Totala investeringskostnaden för projektet beräknas till ca 2 070 tkr. 

 Tillfälliga personalutrymmen – 616 tkr. 
o Hyra. 
o Installations- och demonteringskostnad moduler, omklädningsskåp, möbler. 
o Inkoppling el, VA, internet till moduler. 
o Möbler kontor och mötes/matrum. 

 Anpassning skärmtak – 388 tkr. 
o Anslutning el och motorvärmaruttag. 
o Täcka gavlar. 
o Larm, installation och licenskostnad.  

 Tippfickor – 921 tkr. 

 Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr.  

 Driftskostnader – 287 tkr.  

 Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan kostnader 
 

Balansräkningsenhet Huvudprojekt Belopp 

SSAM 
350000, 360000 och 550000  

Tillfälliga personalutrymmen 
och anpassning skärmtak, 
Äskya 

2 070 tkr 

 
Föreslagen investering innebär en årlig, total kapitalkostnad på ca 289 tkr/år samt en ökning med 
287 tkr/år för driftskostnaden.  

2 Bakgrund och förutsättningar 
Under hösten 2020 kommer fyrfackssystemet att införas i Markaryd och Älmhults kommuner. Allt 
avfall som fyrfacksbilarna samlar in kommer att köras till Äskya ÅVC i egen, SSAM’s, regi. SSAM’s 
chaufförer, transportledare och viss ÅVC personal utgår idag från kontor på Bäckgatan i Älmhult. I 
augusti 2020 utökas antalet bilar och chaufförer till nio stycken bilar och åtta stycken chaufförer. 
Nio stycken bilar får inte plats på Bäckgatan. Kontor och personalutrymmen på Bäckgatan hyrs 
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idag av Älmhult kommun. Med ökat antal chaufförer behövs mer personalutrymmen på Bäckgatan 
som inte finns i dagsläget. Plats för både personal och bilar planeras att skapas på Äskya ÅVC. 
 

2.1 Syfte 
Syftet med investeringen är att installera tillfälliga personalutrymmen på Äskya ÅVC så att alla 
SSAM’s anställda i Älmhult får plats på ÅVC:n samt att förbereda befintligt skärmtak för parkering 
av bilar. Parkeringen utrustas med motorvärmaruttag. Då skärmtaket idag delvis används som ÅVC 
för ett antal avfallsslag behöver de avfallsslagen flyttas till tillfällig ÅVC inom området. Även 
tippfickor utomhus för FNI material inkluderas då det ej ännu är bestämt var de ska placeras. 
 

2.2 Avgränsning 

Projektet avgränsas till att beröra tillfälliga personalutrymmen och förberedelse av befintligt 
skärmtak för att rymma åtta stycken bilar. Även tippfickor utomhus för FNI material inkluderas. 
 

2.3 Leveransmål 
Leveransmålet är en tillfällig lösning för personalutrymmen och ett funktionsdugligt skärmtak för 
åtta stycken bilar samt tippfickor utomhus för FNI material. Lokaler och skärmtak planeras att vara 
färdiga 30 juni 2020. 
 

2.4 Effektmål 
Effektmålen är: samlad personalstyrka av både ÅVC personal och chaufförer samt en väl 
fungerande uppställningsplats för våra bilar. 
 

2.5 Målsynkronisering 
Projektet synkroniserar med det interna målet mot att införa fyrfackssystemet i bolagets 
kommuner samt att sköta insamling och omlastning i egen regi i Markaryd och Älmhult 
kommuner. 
 

2.6 Samband med andra projekt 
Projektet är en del i framtagen vision för Äskya återvinningscentral. Innan ny ÅVC är färdig för 
användning måste en tillfällig lösning ordnas för personalutrymmen.  
 

2.7 Förankring med andra berörda nämnder, kommunala bolag och övriga intressenter 

Ge besked till Älmhult kommun att SSAM avser att säga upp hyresavtalet på Bäckgatan.  
 

2.8 Projektorganisation 
Projektet utförs av projektledare Henrik Anderson. 
 
Beställare är Jessica Cedervall. 
 
Styrgruppen består av SSAM:s ordinarie styrgrupp.  
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2.9  Dokumenthantering 
Bygghandlingar dokumenteras på G: 
 

2.10 Kommunikation 

Det som är aktuellt i samband med projektet är intern kommunikation gällande ombyggnationen. 
Tydlighet för att underlätta för personalen på anläggningen samt för chaufförer som parkerar sina 
bilar under skärmtaket.   
 

2.11 Upphandling 
Upphandling av tillfälliga personalutrymmen planeras att utföras. Offert från Expandia har tagits in 
för kalkylen. Direktinköp planeras för elarbeten, larm och containrar. Upphandling av 
markentreprenör görs för anläggningsarbeten genom förnyad konkurrensutsättning för de 
entreprenörer Växjö/Älmhult kommun har befintliga ramavtal med (tippfickor). Minst tre 
entreprenörer tillfrågas för att säkerställa att bästa pris avropas. Entreprenören blir 
totalentreprenör för byggnationen. 
 

2.12 Omfattning 
Installera tillfälliga personalutrymmen på Äskya ÅVC så att alla SSAM’s anställda i Älmhult får plats 
på ÅVC:n. Planen är att hyra dess lokaler.  
Förbereda befintligt skärmtak för parkering av bilar. Det är åtta stycken fack i skärmtaket, alltså får 
åtta bilar plats. Respektive fack utrustas med motorvärmaruttag. Lösning för larm av området för 
bilarna inkluderas.  
Fyra stycken containrar samt tak för el avfall krävs.  
Tippfickor utomhus för FNI material inkluderas, placering är ej ännu bestämt. 
 
Placering 
Placering av befintligt skärmtak och enligt Figur 1. Placering av tillfälliga personalutrymmen är i 
dagsläget inte klarlagt. Lokalernas placering är beroende av att inte vara i vägen för eventuell 
nybyggnad av ÅVC.  Placering av tippfickor är ej ännu bestämt.  

763



                                     
 
                                                                                                               

6 
 

 

 
Figur 1. Placering av befintligt skärmtak 

Personalutrymmen 
Omfattningen för personalutrymmena är baserade på givet behov från avdelningarna Insamling 
och Transport och ÅVC och Behandling. Fyra kontor, ett mötes/fikarum och omklädning/dusch för 
11 stycken herr och 4 dam. Exempel på personalutrymmen som klarar detta behov visas i Figur 2. 
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Figur 2. Ritning på personalutrymmen. 

3 Kalkyl och budget1 
3.1 Ekonomiska grunddata 

Uppdelning av kostnaden för tillfälliga personalutrymmen, anpassning av skärmtak, tippfickor och 
containrar blir enligt följande: 

 Tillfälliga personalutrymmen – 616 tkr. 
o Hyra. 
o Installations- och demonteringskostnad moduler, omklädningsskåp, möbler. 
o Inkoppling el, VA, internet till moduler. 
o Möbler kontor och mötes/matrum. 

 Anpassning skärmtak – 388 tkr. 
o Anslutning el och motorvärmaruttag. 
o Täcka gavlar. 
o Larm, installation och licenskostnad.  

 Tippfickor – 921 tkr. 

 Containers samt skärmtak för elbur – 145 tkr.  

 Driftskostnader – 287 tkr.  
o Hyra för moduler. 
o Licenskostnad för larm. 

 Projektering, bygglov, besiktning och oförutsett är fördelat på ovan kostnader. 

 Totalt investeringskostnad är ca 2 070 tkr. 

                                                      
1 Alla belopp i tkr. 
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Ekonomisk information

1 Projektnummer: Numrering enligt RD

2 Ansvarskod: Enligt attestförteckning

3 Verksamhetskod: Enligt internbudget

4 Projektnamn:

5 Projektledare: Projektledare

6 Projektstart (ååmm): Öppningsdatum i RD

7 Projektslut (ååmm): Stängningsdatum i RD

8 Specifikation:

9 Komponentavskrivning: Benämning av komponent Beräknad utgift / komponent (tkr) Avskrivningstid

Kontering komponent 

(objekt/aktivitet/frikod)

Komponent I Montage, el, VA, data moduler 424 3

Komponent II Larm skärmtak 103 7

Komponent III Omklädningsskåp, möbler, containrar, tak 337 10

Komponent III El, gavlar skärmtak 174 20

Komponent IV Tippfickor 921 20

Komponent V Kabel skärmtak 111 33

TOTAL 2 070

10

Planerad förbrukning av 

budgetmedel per år och 

komponent: Beräknad utgift / komponent (tkr)

Beräknad förbrukning år 1,

7 månader Beräknad förbrukning år 2 Beräknad förbrukning år 3

Komponent I 424 82 141 141

Komponent II 103 9 15 15

Komponent III 337 20 34 34

Komponent III 174 5 9 9

Komponent IV 921 27 46 46

Komponent V 111 2 3 3

TOTAL 2070 145 248 248

11 Beräknad driftkostnad/år: 287

12 Beräknad kapitalkkostnad/år: 289

Räntekostnad 41

Kostnad värdeminskning 248

13 Anläggningen är slutavskriven år: 2053

14 Datum: 2020-03-02

15 Ifylld av: Henrik Anderson Annika Stridsberg

Projektledare Ekonomichef

Instruktion:

1 Projektnummer anges av ekonomifunktionen.

2 Ange attestantens ansvarskod.

3 Ange verksamhetskod för den verksamhet där projekt ska genomföras. 

4 Ange lämpligt projektnamn. 

5 Ange ansvarig projektledare

6 Ange datum för projektstart med år och månad.

7 Ange datum för projektavslut med år och månad. 

8 Beskriv projektet med max 300 ord i  syfte att för nämnden och revisorerna ge en översiktlig och tydlig bild av projektets syfte, innehåll och planerad effekt.

9 Gör en preliminär indelning av investeringen i relevanta och specificerade komponenter med respektive komponents förväntade nyttjandetid. 

10 Bedöm den planerade förbrukningen av budgetmedel per år och komponent. 

11 Beräkna den årliga preliminära drift- och underhållskostnaden som följer av investeringen. 

12 Beräkna årlig kapitalkostnad och dela upp ränte- respektive avskrivningskostnad. 

13 Ange år för planerad slutavskrivning. 

14 Ange datum för ifyllnad av formuläret. 

15 Ange namn på projekteldare och avdelningsekonom som fyllt i  formuläret. 

Tillfälliga personalutrymmen, modifiering av skärmtak, tippfickor och tillfällig ÅVC

87340

350000, 360000, 550000

87210, 87011

Henrik Anderson

2020-03-02

2020-06-30

FNI omlastningsyta Äskya
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Investering av nya containrar och tak för elbur berör endast Älmhult. 
Kostnaden för de tillfälliga personalutrymmena fördelas enligt: Älmhult 78,5%; Markaryd 21,5%. 
Denna fördelning baseras på antal personer som arbetar för ÅVC och Behandling (fördelning 
endast mot Älmhult) och Insamling och Transport (fördelas på båda kommunerna). 
Övriga investeringar fördelas mellan kommunerna enligt fördelningsnyckel baserad på 
invånarantal. 

Kommun Markaryd Älmhult  

Invånarantal 10300 17568  

Procentfördelning 
37% 63% 

21,5% Markaryd och 78,5% Älmhult för 
kostnader för personalutrymmen 

Total investering per 
kommun  
(tkr) 616 tkr 1454 tkr  

Årlig kapitalkostnad per 
kommun (tkr) 74 tkr 215 tkr  

Årlig driftskostnad per 
kommun (tkr) 63 tkr 224 tkr  

 
Den årliga, totala, kapitalkostnaden är ca 577 tkr/år och med en beräknad räntekostnad på 2%.  
Lokalhyran för personal som utgår från Bäckgatan i Älmhult är 356 tkr per år i dagsläget. 
Föreslagen investering medför alltså en ökning med 221 tkr/år.  

3.2 Projektkalkyl 
 

Utgiftsslag Belopp Kommentarer 

Tillfälliga personalutrymmen 616 Installations- och demonteringskostnad moduler, 
omklädningsskåp, möbler. 
Inkoppling el, VA, internet till moduler. 
Möbler kontor och mötes/matrum. 
 

Anpassning skärmtak 388 Anslutning el och motorvärmaruttag. 
Täcka gavlar. 
Larm, installation 
 

Tippfickor 
 

921 Tippfickor för FNI omlastning, utomhus. 

Containers samt skärmtak för elbur 
 

145  

TOTALT 2070  

 

3.3 Driftkalkyl 

Hyreskostnaden för personalutrymmena är 279 tkr/år. Licenskostnaden för larmet är 8 tkr/år.  
 

3.4 Utrangering 
Ej aktuellt.  
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3.5 Alternativkostnad 
Ej bestämt var tippfickorna ska placeras. Investering för tippfickor kan komma att skjutas på 
framtiden för genomförande vid ny ÅVC. 
 

3.6 Risk- och osäkerhetsfaktorer 
En anmälan är inskickad till tillsynsmyndigheten om att få omlasta FNI material på anläggningen. 
Anmälan är godkänd av tillsynsmyndigheten. Trots godkännandet kan närliggande bostad utgöra 
ett problem med tippfickor utomhus. 
Placering av tillfälliga personalutrymmen är i dagsläget ej fastställt. Önskvärt är placering som ej 
påverkar kommande bygge av ny ÅVC.  
Offerter har inte begärts in för inkoppling av VA till moduler samt att täcka gavlar på skärmtaket. 
Dessa kostnader är därför uppskattade.  
 

3.7 Budgetavstämning 

Beslut i kommunfullmäktige 
Investering ej inkluderad i budget, beslut måste tas av styrelsen. Nästa styrelsemöte är i början av 
april (material inlämnat 27/3). 
 

4 Datum och underskrift 

 
Växjö 2020-03-02 
 
Beställare   Projektledare 

 
Jessica Cedervall  Henrik Anderson 
VD     
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 35 Sommargågata på Norra Torggatan
Ärendenummer TN 2020/33

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden avslår förslaget att genomföra sommargågata.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Norra Torggatan i Älmhult sträcker sig i öst-västlig riktning längs Stortorgets 
Norra del och fastigheterna längs gatan har söderläge.
För att bidra till ett levande centrum samt möjliggöra för uteservering i 
anslutning till Stortorget vill Tekniska förvaltningen mellan 1 maj och 31 
oktober 2020 utföra ett test med så kallad ”sommargågata” på Norra Torggatan 
mellan Hantverksgatan och Eriksgatan. Sommargågata innebär att en gata under 
sommarhalvåret möbleras om från gata till gågata under en begränsad tid. 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut:
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra sommargågata på Norra Torggatan 

mellan Hantverksgatan och Eriksgatan från och med 1 maj till 31 oktober år 
2020.

2. Tekniska nämnden beslutar att genomförandet av Sommargågata för år 2020 
skall hanteras inom ordinarie budget.

3. Tekniska nämnden beslutar att Tekniska förvaltningen skall utföra 
utvärdering som skall delges Tekniska nämnden under 2020.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
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Sammanträdesprotokoll

2020-04-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) yrkar avslå förvaltningens förslag.
Helen Bengtsson (S) yrkar bifall enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Roland Johanssons förslag mot Helen Bengtssons förslag 
och finner att nämnden bifaller Roland Johanssons förslag.
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Nej-röst för Roland Johanssons förslag
Ja-röst för Helen Bengtssons förslag

Omröstningsresultat
Med 4 nej-röster mot 3 ja-röster bifaller nämnden Roland Johanssons förslag:
Nej-röst Ja-röst
Roland Johansson (M)
Lars Henriksson (C)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Göran Widing (M)

Helen Bengtsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Staffan Ferm (S)

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2019/116 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-02-24, § 22 

Gäller från och med 2020-03-01  
Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Ersätter Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17, 
§ 272 
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Del 1 – Styrelsens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden 

A. Allmänt om styrelsens uppgifter 
Allmänt 
1 §  
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs 
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver 
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) 
och annan lagstiftning. 
 
Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 §  
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 

Styrelsens övergripande uppgifter 
3 §  
Styrelsen ska: 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 

785



 Styrdokument  

 2019-11-04  5(22) 

4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 
dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, och förtroendemannaregister, 

5. leda och samordna kommunens arbete med säkerhetsskydd enligt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), samt övrigt arbete med säkerhet inklusive 
informationssäkerhet. 

6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne, 

7. anställa förvaltningschefer, 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna, 

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare, 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 
 
Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas 
verksamhet 
4 §  
Styrelsen ska: 
1. besluta om anställningsstopp, 
2. besluta om strategiska personalfrågor, 
3. besluta om stopp för ytterligare investeringar, 
4. besluta om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande 

ramar: 1 000 000 kr, 
5. besluta om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier, 
6. besluta om etiska riktlinjer i kommunen, 
7. fatta slutligt beslut när två nämnder är oense, 
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8. uppdra åt nämnd att arbeta fram åtgärdsplaner när verksamheten inte bedrivs 
ändamålsenligt eller kostnadseffektivt samt vid budgetavvikelser. 

9. Ge uppdrag eller instruktioner till nämnd i syfte att verka för att fullmäktiges 
beslut verkställs. Sådana uppdrag eller instruktioner får dock inte gälla 
nämndens myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda. 

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättat om de beslut som har fattats 
med stöd av första stycket. 
 
Företag och stiftelser 
5 §  
Styrelsen ska: 
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen, senast den sista augusti i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, 
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Kommunalförbund 
6 §  
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
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Ekonomi och medelsförvaltning 
7 §  
Styrelsen ska: 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

4. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
 
Förhandslån till föreningar i EU-projekt 
Styrelsen har rätt att, inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut 
pengar till föreningar som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där 
föreningen måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat och där 
likviditet saknas. 
 
Delegering från fullmäktige 
8 §  
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt, 
2. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

3. tillstånd att använda kommunens vapen. 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas 
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av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.1 
 
Personalpolitiken 
9 §  
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 
 
Uppföljningsfunktionen 
Styrelsens uppföljning 
10 §  
Styrelsen ska: 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

 
1 Nämnderna får i vissa fall svara på remisser ställda till kommunen som helhet. Vilka fall detta 
gäller framgår i respektive nämnds reglemente. 
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7. två gånger om året lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
fullmäktige. Redovisningarna skall lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april och oktober 

 
Särskilda uppgifter 
Processbehörighet 
11 §  
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att 
själv föra talan i målet. 
 
Krisledning, höjd beredskap och totalförsvar 
12 §  
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:546) om 
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
 
Fysisk planering 
13 §  
Styrelsen ansvarar för: 
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade 

översiktsplaner. 
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner. 
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, 
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4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att 
teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten2,  

5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter, 
fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden, 
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor, 

6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala 
verksamheterna, 

Detaljplaner och områdesbestämmelser som är av större principiell beskaffenhet 
eller i övrigt av stor vikt ska beslutas av fullmäktige. 

 
Arbetslöshetsnämnd 

14 §  
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 
Arkivmyndighet 

15 §  
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente. 
 
Anslagstavla och webbplats 
16 §  
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet på och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplatser. 

 
Författningssamling 
17 §  
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Nämnderna ska underrätta 
styrelsen om en ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
Rådgivande organ 
18 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens rådgivande organ: 

 
2 Tekniska nämnden ansvarar dock för utredning, projektering, upphandling och 
genomförande av de byggprojekt som fullmäktige fattat budgetbeslut om inom ramen för 
mark och exploatering. 
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 Kommunala pensionärsrådet 

 Kommunala tillgänglighetsrådet 

 Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa 
Kommunfullmäktige beslutar om bestämmelser för respektive råd i särskilt 
reglemente. 

B. Särskilt om styrelsens uppgifter inom det egna 
verksamhetsområdet 

Uppdrag och verksamhet 
19 §  
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
20 §  
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personalansvar 
21 §  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid 
kommunledningsförvaltningen3 och förvaltningscheferna. Styrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under 
rubriken ”Personalpolitiken”. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 
22 §  

Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Delgivningsmottagare 
23 §  

 
3 Med undantag för den personal som arbetar med allmänkulturell verksamhet. Kultur- och 
fritidsnämnden är anställningsmyndighet för denna personal. 
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Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen beslutar. 
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Undertecknande av handlingar 
24 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med 
kontrasignering av sekreteraren. 
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.  
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

 
Behandling av personuppgifter 
25 §  
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar. 
Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
26 §  

Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur styrelsen har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Information och samråd 
27 §  
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från styrelsen erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder. 
Styrelsen ska samråda med nämnd när styrelsens verksamhet och/eller ärenden 
berör annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet. 
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Del 2 – Styrelsens arbetsformer 

Mandattid 
28 §  
Kommunstyrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då valet 
förrättas till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Sammansättning 
29 §  
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  
 
Presidium 
30 §  

Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och två vice ordförande.  
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
31 §  
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Senast på 
första sammanträdet varje år ska styrelsen fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att 
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern 
kontroll. Styrelsen har normalt 11 sammanträden per år. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för 
extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala 
e-post. 
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Kallelse 
32 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen.  
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress. 
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid 
och/eller på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka, 
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i 
tjänsteskrivelse) inte har bifogats. 
 
Offentliga sammanträden 
33 §  
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 
 
Sammanträde på distans 
34 §  
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen. 
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Närvarorätt 
35 §  
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i överläggningarna.  
Härutöver får styrelsen kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
styrelsen till sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om styrelsen inte 
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna. 
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden. 
Kommunchefen får närvara vid sammanträdena om styrelsen inte särskilt 
beslutar annat. Kommunchefen har rätt att få ett yttrande antecknat i protokollet. 
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden 
i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ kommunallagen. 
 
Ordföranden 
36 §  
Det åligger ordföranden 
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid 
behov är beredda, 
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
5. bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
6. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom styrelsens verksamhetsområde. 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
37 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Kommunalråd 
38 §  

Styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande benämns tillika kommunalråd i 
enlighet med kommunallagen 4 kap 2 §. 2:e vice ordförande benämns tillika 
oppositionsråd. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 
 
Förhinder 
39 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska i 
förväg underrätta kommunledningsförvaltningens kansli, som kallar den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
 
Ersättares tjänstgöring 
40 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående 
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
41 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
Deltagande i beslut 
42 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation. 
 
Överläggning 
43 §  

Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna 
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på 
detta.  
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har 
anmält sig och blivit uppropad. 
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på 
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken 
framställts. 
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast 
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i 
anförandet. 
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två 
minuter på repliken.  
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade. 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. 
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Förslag 
44 §  

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
förslag avfatta det skriftligt. 
 
Omröstning 
45 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren. 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst. 
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom 
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden 
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på 
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. 
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren 
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna 
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av 
omröstningen. 
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda 
föreskrifter i lag. 
 
Reservation 
46 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram 
tills dess mötet avslutats. 
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Protokollsanteckning 
47 §  

I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin 
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar 
bör vara kortfattade. 
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på 
styrelsens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
 
Justering och anslag av protokoll 
48 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar 
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga 
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska 
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska 
utfärdas för den direktjusterade paragrafen. 
  
Utskott 
49 §  

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Utskotten ska 
bestå av vardera maximalt 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i ett utskott eller inte längre är 
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och styrelsen ska snarast 
förrätta fyllnadsval. 
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid som styrelsen beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda 
ordningen.  
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.  
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
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Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 
Utskott ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda styrelsens 
ärenden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden och kommunchefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag 
till beslut.

803



 
 
 

 

Kommentarer till delårsbokslut april 2020 
 

Nedan redovisas utfall och budget (delårsbokslut april) per kommun inom Södra Smålands avfall och 
miljö. 

 

 

Kommentarer till större avvikelser 

2020 är ett år då verksamheten genomgår stora förändringar. Införandet av fastighetsnära insamling 
genom det s k fyrfackssystemet kommer att öka utsorteringen av både matavfall och förpackningar 
och därmed minska mängderna brännbart avfall. Det nya insamlingssystemet innebär dessutom att 
hela vår kostnads- och intäktssida förändras. Vid delårsbokslutet per april har införandet av fyrfack 
kommit lite drygt halvvägs i Växjö. Under perioden har även införandet för villor i Tingsryd slutförts 
och införandet pågår för fritidshus i Lessebo och Tingsryd. Eftersom införandet av fyrfack har så stor 
påverkan på bolagets både intäkter och kostnader så kan det så här mitt under införandeperioden 
vara svårt att fånga hur resultatet för respektive taxekollektiv kommer att landa efter införandet.  
 
Hittills har några avvikelser avseende fyrfackstaxan kunnat konstateras som bidrar till underskott på 
fyrfackstaxorna även efter införandeperioden: 

 95% anslutningsgrad istället för 90% som taxan är beräknad på, avvikelse ca 1 456 tkr/år (när 
systemet är fullt infört) 

 Indexering av tömningskostnaden för Tingsryd, Lessebo och Växjö (+2,9%), avvikelse ca 900 
tkr för 2020 (Växjö 615 TSEK, Lessebo 100 TSEK, Tingsryd 185 TSEK) 

 Samtliga kostnader för kärlutsättning, dekaler samt påhängsbox finns inte med i taxekalkylen 
för Växjö och vi får därmed inte kostnadstäckning för dessa kostnader, avvikelse ca 488 
tkr/år (när systemet är fullt infört). 

 

Växjö
Taxa Marknad

Växjö 
Budget

Älmhult 
Utfall

Älmhult 
Budget

Tingsryd 
Utfall

Tingsryd 
Budget

Markaryd 
Utfall

Markaryd 
Budget

Lessebo 
Utfall

Lessebo 
Budget

1 Taxeintäkter 28 505 3 234 33 183 7 505 7 659 6 680 6 959 4 448 4 483 3 515 3 781
2 Övriga intäkter 1 392 834 591 547 299 206 -222 197 106 106
Summa intäkter 29 896 3 234 34 016 8 096 8 206 6 979 7 165 4 225 4 680 3 621 3 887
3 Insamling & transport 13 084 12 023 2 424 2 924 3 078 3 153 1 470 2 191 1 491 1 434
4 Återvinning & Behandling 8 398 2 673 10 673 3 822 3 501 2 274 2 264 1 417 1 384 1 496 1 537
5 Övrigt 1 148 916 115 35 164 25 67 21 122 18
6 Avskrivningar 3 128 4 367 256 688 807 864 136 440 353 349
7 Räntenetto 242 317 49 70 104 140 43 58 33 42
8 Gemensamma kostnader 6 006 5 249 1 131 988 822 718 671 586 581 508
Summa Kostnader 32 007 2 673 33 544 7 798 8 206 7 249 7 164 3 803 4 680 4 076 3 887
Årets utfall -2 111 561 473 298 0 -270 0 423 0 -455 0

Varav FNI i Gem.kostnader & I&T -818 -177 -59 -17 -24
Utfall exkl FNI -1 293 561 475 -211 440 -431
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De underskott vi nu ser för några av taxekollektiven behöver vi följa till nästa delårsbokslut för att 
mer säkert kunna säga hur utfallet blir när fyrfackssystemet är fullt infört. Vid nästa delårsbokslut i 
augusti är införandet slutfört för villor i Växjö samt för villor och fritidshus i Lessebo och Tingsryd. 
 
Parallellt kommer analysen av verksamhetens intäkter och kostnader att fortsätta liksom arbetet 
med att fånga synergier från bolagsbildningen.  
 
De ekonomiska effekterna avseende Corona är små så här långt för bolaget. Skrotpriset störtdök 
under några veckor i slutet av mars/början av april, men har sedan dess återhämtat sig något. 
Utvecklingen framåt är dock oviss med anledning av osäkerheten på marknaden.  
 
Ökade intäkter från marknadsverksamheten Växjö 
Ökat inflöde av tyngre massor från marksaneringsprojekt ger utfall bättre än budgeterat. 
Marknadsintäkterna uppgick till 3,4 MSK mot budget 2,8 MSEK och med ett utfall om 561 
TSEK.  
 
Växjö 
Fyrfackssystemet är per siste april infört till ca 50 % avseende villor i Växjö. 
Kostnad för insamling hushållssopor för flerbostadsfastigheter och verksamheter är felaktigt 
budgeterat vilket ger en negativ påverkan om ca 300 TSEK/månad. 
 
Älmhult 
Intäkter som avser material inkört över vågen är ca strax över budget och över föregående 
år. 
Investeringar avseende omlastningsplats FNI samt garage och personalutrymmen pågår för 
fullt på Äskya. Markarbetet för dessa investeringar har delvis utförts av egen personal och 
ingår i dessa investeringar.  
 
Tingsryd 
Införandet av fyrfack för villor är färdigställt under perioden medan införandet för fritidshus 
pågår. 
Liksom 2019 visar slamhämtning ett underskott och för perioden är detta 100 TSEK. 
 
Markaryd 
Av överskottet om 440 TSEK avser 315 TSEK en felaktig periodisering från 2019. Liksom 2019 visar på 
slamhämtning ett underskott för perioden är detta 150 TSEK. Material- och förbränningskostnader 
ÅVC är lägre än budget. 
 
Lessebo 
Införandet av fyrfack för villor är färdigställt under perioden medan införandet för fritidshus pågår. 
Flera mindre avvikelser både på intäkts- som kostnadssidan ger sammantaget ett underskott för 
perioden. 
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Gemensamma kostnader/ Övrigt 

2019 var bolagets första verksamma år och även första året full revison utfördes av PWC samt 
komplett årsredovisning upprättades. Detta arbete var omfattande och en viss del av dessa 
kostnader kunde inte fångas i årsbokslutet 2019 utan belastar 2020. En stor del av kostnaderna är av 
engångskaraktär. 
 
Kostnader för avskrivningar och räntor kommer successivt öka i takt med införande av fyrfack och där 
upplåning sker för att betala dessa investeringar. Totalt kommer 140 MSEK upplånas under 2020 där 
40 MSEK upplånats i januari, 50 MSEK upplånas i maj och resterande 50 MSEK planeras upplånas i 
augusti. 
 
Av årets budgeterad investeringar om 133 MSEK är ca 41 MSEK klara under perioden vara 38 MSEK 
avser fyrfackskärl. 
 

FNI 
Budget för FNI-projektet ligger utanför antagen budget för bolaget 2019 och 2020. Utfall per april ser 
ut som följer: 
 

Kommun Kostnader tom 200430 (tkr) 
Växjö 818 
Älmhult 177 
Tingsryd 59 
Markaryd 17 
Lessebo 24 
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From:                                 Christoffer Mowide
Sent:                                  Mon, 18 May 2020 05:26:07 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: Expediering av beslut i ärende: Huvudmän i Göteryds sparbanksstiftelse
Attachments:                   Kammarkollegiet beslut 200512.pdf

Se nedan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christoffer Mowide 
Nämndssekreterare 
 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55118 
christoffer.mowide@almhult.se  
www.almhult.se 
 
Värna om miljön - undvik utskrift 
 
Från: Marie Mårtensson <mm@bergmyr-partners.se> 
Skickat: den 16 maj 2020 19:31
Till: Christoffer Mowide <christoffer.mowide@almhult.se>
Ämne: SV: Expediering av beslut i ärende: Huvudmän i Göteryds sparbanksstiftelse 
 
Hej Christoffer,  
 
Här kommer för kännedom Kammarkollegiets beslut angående ansökan om permutation och ändring av 
Göteryds sparbanksstiftelses stadgar vid val av huvudmän.  
 
Älmhults kommun kommer inte i fortsättningen behöva välja och tillsätta huvudmän till 
sparbanksstiftelsen.  
Tack för hjälpen,  
 
Vänliga hälsningar  
//Marie Mårtensson 
Göteryds sparbanksstiftelse.  
 
Marie Mårtensson 
 
A D V O K A T F I R M A N 
B E R G M Y R & P A R T N E R S 
 
Drottninggatan 6 B/Box 37 
343 21 Älmhult 
  
Tel: 0476-100 44 
Mobil: 0700 500 787 
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e-post: mm@bergmyr-partners.se  
 
Detta meddelande är endast avsett för angiven adressat och kan innehålla konfidentiell information. Har du  
fått detta meddelande av misstag, ber vi dig att omedelbart kontakta oss och radera detta meddelande samt  
eventuella bilagor. 
 
 
Från: christoffer.mowide@almhult.se [mailto:christoffer.mowide@almhult.se] 
Skickat: den 5 maj 2020 12:49
Till: Marie Mårtensson
Ämne: Expediering av beslut i ärende: Huvudmän i Göteryds sparbanksstiftelse 
 
Hej.  
 
Här kommer beslut från kommunfullmäktige om Huvudmän i Göteryds Sparbanksstiftelse. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christoffer Mowide 
Nämndssekreterare 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55118 
christoffer.mowide@almhult.se  
www.almhult.se 
 
Värna om miljön - undvik utskrift 
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 10/2020 

Vårt ärendenr: 
20/00360 

 

  
 2020-05-29   

    
   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen -  Förbundsavgift år 2021 
till Sveriges Kommuner och Regioner  
 
Ärendenr: 20/00360 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 2020-
05-29 beslutat  

att fastställa avgiftssatsen till 0,1129 promille till Sveriges Kommuner och Regioner 
samt 

att även år 2021 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare 

Bakgrund  
Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, 
se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2021 baseras på 
den fastställda medelskattekraften i riket 2020 och medlemmens invånarantal 2019.  

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen 
oförändrad under 2018-2019. Föregående år beslutade förbundet att ändra linje och 
lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. Kansliet föreslår därmed en ny 
sänkning av promillesats för 2021 från 0,1149 (2020) till 0,1129, vilket innebär att 
förbundsavgiften blir 522 mkr, d.v.s. samma nivå som 2020.  

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften 
för perioden 2021-2024 ska vara 0,125 promille. 

Förbundsavgift 2014-2021, mkr 

Förbund  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
SKL  Promille 0,1257 0,1247 0,1237 0,1197 0,1197 0,1197 0,1149 0,1129 
Totalt Mkr 448 455 473 483 507 522 522 522 
 

I bilaga 1 redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2021 års avgiftsnivåer. 
Sammantaget blir det en oförändrad förbundsavgift vilket beror på att promillesatsen 
sänks från 0,1149 till 0,1129. För den enskilde medlemmen kan det bli både större och 
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 2020-05-29 Vårt dnr  
  20/00360  
    
    
   
 

mindre förändringar i avgiften jämfört med 2020 beroende på hur medlemmens 
invånarantal har utvecklats.  
Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än  
200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare. Det innebär att de 
fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 
procents rabatt, liksom Region Stockholm, Västra Götalandsregionen samt Region 
Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2020. 
Förbundsavgiftens utveckling 
Som framgår av diagrammet nedan har intäkterna från förbundsavgiften realt sjunkit 
under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med 
kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2021 vara ca 712 mkr 
d.v.s. 190 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 22 
procent sedan 2005. 

 
Som konstateras ovan i avsnittet om förbundsavgiften 2021, krävs både besparingar 
inom kansliet och ökad utdelning och gottgörelse under perioden 2021-2023 från 
dotterbolagen respektive pensionsstiftelsen för att nå en budget i balans 2023.  
 

Beslutet om ny avgift för 2020, redovisat per medlem, finns i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Förslag till förbundsavgift 2021per medlem

Avgift 2021, kronor
Medelskattekraft 2020 fastställd 232 529
Befolkning riket 2019 10 319 473
Avgiftssats promille 0,1129

Region Avgift 2021, kronor
Stockholms 56 081 000
Uppsala 10 052 000
Södermanlands 7 798 000
Östergötlands 12 208 000
Jönköpings 9 535 000
Kronobergs 5 282 000
Kalmar 6 440 000
Gotlands kommun
Blekinge 4 192 000
Skåne 32 513 000
Hallands 8 744 000
Västra Götalands 40 729 000
Värmlands 7 409 000
Örebro 7 994 000
Västmanlands 7 233 000
Dalarnas 7 552 000
Gävleborgs 7 540 000
Västernorrlands 6 439 000
Jämtlands 3 430 000
Västerbottens 7 128 000
Norrbottens 6 566 000

Kommun Avgift 2021, kronor
Upplands Väsby 1 220 000
Vallentuna 893 000
Österåker 1 192 000
Värmdö 1 179 000
Järfälla 2 097 000
Ekerö 750 000
Huddinge 2 960 000
Botkyrka 2 473 000
Salem 440 000
Haninge 2 401 000
Tyresö 1 266 000
Upplands-Bro 770 000
Nykvarn 289 000
Täby 1 889 000
Danderyd 863 000
Sollentuna 1 934 000
Stockholm 23 007 000
Södertälje 2 594 000
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Nacka 2 760 000
Sundbyberg 1 367 000
Solna 2 164 000
Lidingö 1 263 000
Vaxholm 315 000
Norrtälje 1 638 000
Sigtuna 1 280 000
Nynäshamn 750 000
Håbo 574 000
Älvkarleby 248 000
Knivsta 495 000
Heby 369 000
Tierp 554 000
Uppsala 5 442 000
Enköping 1 183 000
Östhammar 583 000
Vingåker 239 000
Gnesta 298 000
Nyköping 1 484 000
Oxelösund 314 000
Flen 434 000
Katrineholm 912 000
Eskilstuna 2 801 000
Strängnäs 957 000
Trosa 359 000
Ödeshög 140 000
Ydre 99 000
Kinda 261 000
Boxholm 144 000
Åtvidaberg 302 000
Finspång 574 000
Valdemarsvik 207 000
Linköping 4 277 000
Norrköping 3 750 000
Söderköping 384 000
Motala 1 146 000
Vadstena 196 000
Mjölby 727 000
Aneby 179 000
Gnosjö 255 000
Mullsjö 192 000
Habo 326 000
Gislaved 786 000
Vaggeryd 373 000
Jönköping 3 699 000
Nässjö 827 000
Värnamo 907 000
Sävsjö 306 000
Vetlanda 721 000
Eksjö 465 000

824



Tranås 498 000
Uppvidinge 252 000
Lessebo 228 000
Tingsryd 325 000
Alvesta 530 000
Älmhult 463 000
Markaryd 270 000
Växjö 2 466 000
Ljungby 748 000
Högsby 155 000
Torsås 186 000
Mörbylånga 400 000
Hultsfred 374 000
Mönsterås 353 000
Emmaboda 248 000
Kalmar 1 821 000
Nybro 533 000
Oskarshamn 711 000
Västervik 964 000
Vimmerby 411 000
Borgholm 285 000
Gotland 3 130 000
Olofström 353 000
Karlskrona 1 752 000
Ronneby 778 000
Karlshamn 851 000
Sölvesborg 458 000
Svalöv 374 000
Staffanstorp 664 000
Burlöv 498 000
Vellinge 961 000
Östra Göinge 394 000
Örkelljunga 270 000
Bjuv 412 000
Kävlinge 834 000
Lomma 652 000
Svedala 580 000
Skurup 417 000
Sjöbo 504 000
Hörby 411 000
Höör 439 000
Tomelilla 357 000
Bromölla 338 000
Osby 348 000
Perstorp 197 000
Klippan 467 000
Åstorp 419 000
Båstad 396 000
Malmö 8 120 000
Lund 3 277 000
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Landskrona 1 207 000
Helsingborg 3 869 000
Höganäs 705 000
Eslöv 887 000
Ystad 801 000
Trelleborg 1 191 000
Kristianstad 2 247 000
Simrishamn 504 000
Ängelholm 1 114 000
Hässleholm 1 369 000
Hylte 284 000
Halmstad 2 693 000
Laholm 678 000
Falkenberg 1 188 000
Varberg 1 692 000
Kungsbacka 2 208 000
Härryda 996 000
Partille 1 029 000
Öckerö 339 000
Stenungsund 702 000
Tjörn 420 000
Orust 399 000
Sotenäs 237 000
Munkedal 277 000
Tanum 337 000
Dals-Ed 127 000
Färgelanda 174 000
Ale 821 000
Lerum 1 115 000
Vårgårda 310 000
Bollebygd 249 000
Grästorp 149 000
Essunga 148 000
Karlsborg 183 000
Gullspång 139 000
Tranemo 313 000
Bengtsfors 257 000
Mellerud 244 000
Lilla Edet 369 000
Mark 913 000
Svenljunga 283 000
Herrljunga 249 000
Vara 421 000
Götene 346 000
Tibro 295 000
Töreboda 244 000
Göteborg 13 672 000
Mölndal 1 817 000
Kungälv 1 211 000
Lysekil 383 000
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Uddevalla 1 488 000
Strömstad 347 000
Vänersborg 1 039 000
Trollhättan 1 548 000
Alingsås 1 086 000
Borås 2 966 000
Ulricehamn 647 000
Åmål 331 000
Mariestad 644 000
Lidköping 1 052 000
Skara 494 000
Skövde 1 474 000
Hjo 242 000
Tidaholm 337 000
Falköping 872 000
Kil 317 000
Eda 225 000
Torsby 305 000
Storfors 105 000
Hammarö 435 000
Munkfors 99 000
Forshaga 302 000
Grums 237 000
Årjäng 265 000
Sunne 349 000
Karlstad 2 461 000
Kristinehamn 636 000
Filipstad 280 000
Hagfors 305 000
Arvika 685 000
Säffle 405 000
Lekeberg 216 000
Laxå 149 000
Hallsberg 419 000
Degerfors 254 000
Hällefors 184 000
Ljusnarsberg 125 000
Örebro 4 083 000
Kumla 569 000
Askersund 298 000
Karlskoga 797 000
Nora 281 000
Lindesberg 620 000
Skinnskatteberg 115 000
Surahammar 264 000
Kungsör 227 000
Hallstahammar 428 000
Norberg 150 000
Västerås 4 039 000
Sala 600 000
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Fagersta 351 000
Köping 688 000
Arboga 370 000
Vansbro 178 000
Malung-Sälen 265 000
Gagnef 271 000
Leksand 415 000
Rättvik 288 000
Orsa 182 000
Älvdalen 184 000
Smedjebacken 286 000
Mora 536 000
Falun 1 558 000
Borlänge 1 378 000
Säter 292 000
Hedemora 406 000
Avesta 608 000
Ludvika 706 000
Ockelbo 155 000
Hofors 252 000
Ovanåker 306 000
Nordanstig 249 000
Ljusdal 497 000
Gävle 2 686 000
Sandviken 1 030 000
Söderhamn 674 000
Bollnäs 706 000
Hudiksvall 985 000
Ånge 245 000
Timrå 471 000
Härnösand 660 000
Sundsvall 2 608 000
Kramfors 481 000
Sollefteå 504 000
Örnsköldsvik 1 470 000
Ragunda 139 000
Bräcke 166 000
Krokom 392 000
Strömsund 306 000
Åre 305 000
Berg 185 000
Härjedalen 265 000
Östersund 1 673 000
Nordmaling 188 000
Bjurholm 63 000
Vindeln 142 000
Robertsfors 177 000
Norsjö 105 000
Malå 81 000
Storuman 154 000
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Sorsele 65 000
Dorotea 67 000
Vännäs 231 000
Vilhelmina 175 000
Åsele 73 000
Umeå 3 380 000
Lycksele 322 000
Skellefteå 1 904 000
Arvidsjaur 164 000
Arjeplog 73 000
Jokkmokk 129 000
Överkalix 87 000
Kalix 418 000
Övertorneå 113 000
Pajala 159 000
Gällivare 460 000
Älvsbyn 212 000
Luleå 2 050 000
Piteå 1 110 000
Boden 737 000
Haparanda 254 000
Kiruna 600 000
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 52 Dataskyddsombud 
Ärendenummer TN 2020/31 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden förordnar Niklas Rosenbalck som dataskyddsombud från 

och med den 1 juni 2020. 
2. Tekniska nämnden upphäver tidigare beslut, § 24/2019, om 

dataskyddsombud. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har tidigare köpt tjänsten om dataskyddsombud från Ljungby 
kommun men detta avtal har nu sagts upp och nämnden behöver därför utse ett 
nytt dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett kommunens arkivarie till 
dataskyddsombud och rekommenderar även nämnderna att göra detsamma. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Niklas Rosenbalck  
Kommunstyrelsen 
 
 

830



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Åtgärder för budget i balans 2020 
Ärendenummer TN 2020/39 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner föreslagna åtgärder. 
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda sanering (rivning) av 

möjliga kommunala fastigheter. Uppdraget ska återrapporteras till tekniska 
nämnden senast i september 2020. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för delårsrapport 1 för innevarande verksamhetsår redovisar 
tekniska förvaltningen ett underskott om 2 987 000kr för helåret 2020. På 
uppdrag av nämnden återkommer förvaltningen i denna tjänsteskrivelse med 
åtgärder och konsekvenser i syfte att nå budget i balans för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-08. 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) yrkar att begreppen ”lägre ambitionsnivå” tas bort ur 
dokumentet och ersätts med förändrad drift och skötsel. Orden ”attraktiviteten 
försämras” ska tas bort från andra kolumnen på sidan 2. 
Göran Widing (M) yrkar att träden på Skolgatan även i fortsättningen ska skötas 
i motsats till tekniska förvaltningens förslag på sidan 2 i tjänsteskrivelsen.  
Kent Ballovare (S) yrkar att tekniska förvaltningens förslag om reducerade 
underhållsåtgärder på kommunens fastigheter tas bort från sidan 2 i 
tjänsteskrivelsen. 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden förutom yrkanden från Lars 
Henriksson (C), Göran Widing (M) och Kent Ballovare (S) i övrigt godkänner 
nämnden tekniska förvaltningens förslag till åtgärder. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henrikssons (C), Göran Widings (M), Kent Ballovares (S) och Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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From:                                 Älmhult-Information
Sent:                                  Fri, 29 May 2020 11:22:23 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: 435-2766-2020: Ansökan om bidrag till vård av kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse gällande utredning av vandringsleder inom kulturreservatet komministerbostället Linnés 
Råshult, Älmhults kommun
Attachments:                   Beslut(14404466).pdf, Rekvisitionsblankett.docx, Slutanmälan - digitalt 
ifyllningsbar.docx

 
 
Från: Fjordhult Ingrid <ingrid.fjordhult@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 29 maj 2020 10:26
Kopia: information@kulturparkensmaland.se; Älmhult-Information <info@almhult.se>
Ämne: 435-2766-2020: Ansökan om bidrag till vård av kulturhistorisk värdefull bebyggelse gällande 
utredning av vandringsleder inom kulturreservatet komministerbostället Linnés Råshult, Älmhults 
kommun 
 
Hej! 
Översänder beslut i rubricerat ärende, enligt bilagda dokument. 
 
Länsstyrelsen har digital handläggning. Du kan skicka korrespondens m.m. i ärende genom e-
post: kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer och vad ärendet gäller i 
ämnesraden. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ingrid Fjordhult      
Kulturmiljöhandläggare / County Heritage Advisor 
Telefon: 010 223 73 57 
  
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg 
SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00  
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö 
Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
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BESLUT

 

1 (4)
Datum
2020-05-29
 

Ärendenummer
435-2766-2020
 

Stiftelsen Linnés Råshult
eva-marie.ballovarre@almhult.se

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Ingrid Fjordhult 010-2237357

ANGÅENDE BIDRAG TILL TILLGÄNGLIGGÖRANDE: 
UTREDNING GÄLLANDE VANDRINGSLED INOM 
KULTURRESERVATET KOMMINISTERBOSTÄLLET RÅSHULT

BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till följande åtgärder på Kulturreservatet 
komministerbostället Linnés Råshult, fastigheten Råshult 2:1, Älmhults kommun:

 Utredning gällande vandringsled i den utökade delen av kulturreservatet 
Komministerbostället Råshult med 100 % av de bidragsgrundande 
kostnaderna, dock högst 16 500 kronor.

Utbetalning ska ske under 2020. I bidragsbeloppet ingår inte kostnad för moms. 

VILLKOR FÖR BESLUTET

Hur ska insatserna utföras och dokumenteras?
Insatserna ska utföras i överensstämmelse med aktivitetsplan i offert från Josefine 
Gustafsson, daterad den 14 april 2020. Alla väsentliga ändringar av utförande ska 
godkännas av Länsstyrelsen. Utredningen ska ta hänsyn till de fastställda värden 
som framkommer av Länsstyrelsens utredningsarbete inför utvidgningen av 
kulturreservatet. 

Länsstyrelsens ska ges möjlighet att yttra sig över rapporten före rekvisition av 
bidraget. Utkast till färdig rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 10 
augusti 2020.  

Insatserna ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen senast:

 2020-06-30 för bidrag med utbetalningsår 2020

Om inte insatserna har påbörjats och meddelande om detta har kommit in i tid 
kan detta beslut komma att upphävas. Det innebär att pengarna kan omfördelas 
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2 (4)
BESLUT

 
Datum
2020-05-29
 

Ärendenummer
435-2766-2020
 

till annan sökande. Meddelande om arbetets start kan ni lämna till Länsstyrelsen 
genom ett mejl eller per telefon.

Den redovisning för bidragets användning som lämnas till Länsstyrelsen, får 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet tillgängliggöra för allmänheten inom 
ramen för myndigheternas verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 
Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen avser vara 
slutförda och fakturor med mera vara betalda. Bidraget kan betalas ut när de 
kostnader som det avser har godkänts av Länsstyrelsen. 

Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior på fakturor, 
verifikationer på att dessa är betalda. Kopia på slutversion av utredningsrapport 
ska insändas i samband med rekvirering av bidraget.  

Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast

 2020-10-31 för bidrag med utbetalningsår 2020

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det medföra att 
bidraget inte betalas ut. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Ärendet har föregåtts av att Länsstyrelsen den 4 december 2019 fattade 
Länsstyrelsen beslut om att utöka kulturreservatet komministerbostället Råshult 
(dnr. 435-2218-2019). En ansökan om bidrag till utredning av nya vandringsleder 
diskuterades vid möte den 24 mars 2020 (2218-2019-26). Er ansökan om bidrag 
till utredning gällande vandringsled i den utvidgade delen av kulturreservatet 
Råshult inkom den 28 april 2020. Med ansökan följde offert från Josefine 
Gustafsson, daterad den 14 april 2020. 

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 16 500 kr 
utgör bidragsgrundande kostnad.

HISTORIK 
Carl Linnaeus (senare von Linné) föddes på komministerbostället Råshult 
Södregård den 23 maj 1707, två år efter att fadern Nicolaus Linnaeus, blivit den 
första komministern i Råshult. Gården beboddes av komministrar fram till 1903, 
och därefter arrenderas gården ut. Den under 1900-talet förhållandevis extensiva 
skötseln har bidragit till att många spår från äldre tiders brukande finns kvar.

Komministerbostället Råshult blev år 2002 Sveriges tionde kulturreservat genom 
beslut av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med kulturreservatet är att bevara 
och levandegöra de rumsliga strukturerna vid Carl von Linnés födelseplats, under 
det tidiga 1700-talet. Detta görs genom att långsiktigt hävda och bruka 
Råshultsområdet enligt de principer som rådde före den agrara revolutionen. 

Den 4 december 2019 fattade Länsstyrelsen beslut om att utöka kulturreservatet 
(dnr. 435-2218-2019). Kulturreservatet omfattar gårdsmiljö, inägomarker och 
utmarker som gränsar mot Såganässjön samt en del av sjön. 
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BESLUT

 
Datum
2020-05-29
 

Ärendenummer
435-2766-2020
 

MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om bidrag till framtagandet av 
kunskapsunderlag. Utredningen av vandringsleder är det första steget i arbetet 
med att göra den nya delen av kulturreservatet komministerbostället Råshult 
tillgängligt för allmänheten.   

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar 
samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de nationella 
kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Beslutet grundar sig på 8§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer.

INFORMATION
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla berörda 
informeras om villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom uppgifter om 
säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan avser, varornas mängd 
och art eller tjänstens omfattning och art, säljarens registreringsnummer för 
moms mm. Ytterligare information finns på www.skatteverket.se.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 § 
förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Ingrid Fjordhult på telefon 010-2237357. Ni 
kan även skicka e-post till ingrid.fjordhult@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets 
diarienummer 2766-2020.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av arkeolog Sofie Ekstrand med kulturmiljöhandläggare Ingrid 
Fjordhult som föredragande.
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BESLUT

 
Datum
2020-05-29
 

Ärendenummer
435-2766-2020
 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

BILAGOR
1. Slutanmälan 

2. Rekvisitionsblankett

KOPIA TILL:
Kulturparken Småland, information@kulturparkensmaland.se
Älmhults kommun, info@almhult.se
Miljöavdelningen  
Landsbygdsavdelningen 
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REKVISITION  
Bidrag till värdefull 
kulturmiljö 

Bidrag enligt förordning (2010:1121) 
om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer 

       
       

Sänds till  
Länsstyrelsen i  
 
Länsstyrelsens beslut    

Datum 

(Beslutsdatum) 
Diarienummer 

(Diarienummer) 
Bidragsobjekt 
 
Fastighet 
 

Kommun 
 

 
Bidragsmottagare (OBS! Om fel uppgifter finns nedan, fyll i korrekta uppgifter) 

Namn (ev attention eller c/o) 

(Mott. namn)     (Mott. att.) 
Personnr/organisationsnr 

(Mott. pers/orgnr) 
Adress 

(Mott adress) 
Postnummer 
(Mott. postnr) 

Postort 
(Mott. postort) 

Telefon dagtid 

(Mott. tel dagtid) 
Mobiltelefon 

(Mott. mobil/annat tel) 
E-post 

(Mott. e-post) 
Ombud 

 
Ombudets adress 

 
Ombudets telefon dagtid 
 

Ombudets mobiltelefon 
 

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas   
Avdragsrätt för moms 

 Ja (samtliga belopp i rekvisitionen ska anges exklusive moms) 
 Nej (samtliga belopp i rekvisitionen ska anges inklusive moms) 

 

 

 
Uppgifter om bidraget 

Åtgärd Beslutat belopp Utbetalningsår Senaste rekv.datum 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

SUMMA    
 
Utbetalning 

Betalningsmetod Kontonr 
 Bankgiro  
Bankkonto  
 Plusgiro  IBAN Swift 
 Bankkonto utland    
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Uppgifter om arbetet 

Avser rekvisitionen hela bidraget? Om du rekvirerar del av bidraget behöver du lämna in ytterligare rekvisition för återstående åtgärder 

 Ja, hela bidraget 
 Nej, endast del av bidraget 

Är åtgärderna utförda enligt villkoren i ditt bidragsbeslut? 

 Ja, 
 Nej 

Om Nej: Hur skiljer sig genomförda åtgärder från det beslutade? 
 
 
 
 

 
 
 
Redovisning av kostnader 

Kostnaderna styrks genom: 
 Kopior på fakturor och kvitton. Ska redovisas i en förteckning. (Kan anges i tabellen nedan eller i separat bilaga) 
 Utdrag ur bokföring som signerats av behörig attestant. (Redovisas i bilaga) 

Nr Specifikation 
(fakturan/kvittot 
avser) 

Fakturanummer Betalningsmottagare Utbetalnings-
datum 

Belopp 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Beloppen ovan är angivna   inkl. moms         exkl. moms 

Summa 
Totalt 

 
 

 
OBS! En egen lista eller utdrag ur bokföring kan ersätta tabellen, kopior av fakturor eller kvitton ska 
emellertid alltid bifogas om inte redovisning av kostnaderna sker med utdrag ur bokföring.. 
 
 
 
 
Medfinansiering (Anges endast vid slutrekvisition) 

Slag av finansiering Belopp, kronor 
Egen finansiering  
Kommun  
Region/Landsting  
EU Landsbygdsprogram  
EU Strukturfond  
Annan finansiär (vilken):  

TOTALT FÖR ÅTGÄRDERNA  
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Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Underskrift 
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat i denna redovisning är sanningsenliga och fullständiga 
 
 
…………………………………….......................................................................................... 
Ort och datum 
 
………………………………………………………………………………………..……… 
Namnteckning  
 
…………………………………………………………………………………..……………. 
Namnförtydligande 
 
 
 
Bilagor som bifogas ansökan: 

 Fakturor  
 Kvitton  
 Andra kostnadsverifikationer  
 Handling/ar som visar att fakturor har betalats 
Utdrag ur bokföring som visar relevanta kostnader 
 Dokumentation av genomförda åtgärder 
Intyg på firmatecknare 

 
Annat: 
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Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats 
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

SLUTANMÄLAN  
 
Objektets namn (populärnamn/gårdsnamn): Klicka här för att 

ange text. 

Länsstyrelsens ärendenummer: Klicka här för att ange text.  

Åtgärd: Klicka här för att ange text. 

 

Jag meddelar härmed att arbetet beräknas slutföras den: Klicka här för 

att ange text. 

 
 
NI SKA I GOD TID AVTALA TID FÖR SLUTBESIKTNING MED LÄNSSTYRELSEN. 
SLUTBESIKTNING ÄR INBOKAD MED LÄNSSTYRELSEN DEN: 
 

Klicka här för att ange datum.     Kl. Klicka här för att ange 

text. 

 
Antikvarisk slutrapport ska insändas till Länsstyrelsen, Kulturparken Småland, 
Antikvariskt Topografiskt Arkiv på Riksantikvarieämbetet efter slutfört arbetet.  

 
 

Datum: Klicka här för att ange datum.     Telefon dagtid: Klicka 

här för att ange text. 

Namn: Klicka här för att ange text.  

Övriga kommentarer/ upplysningar: Klicka här för att ange text. 

 
Blanketten skickas till kronoberg@lansstyrelsen.se alternativt via post till: 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
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 Delegeringsbeslut   

 2020-05-20  1(1) 

 Kommunstyrelsen 
 

Förordnande till teknisk chef 
Ärendenummer KS 2020/57 
 
Beslut 
Lars Nilsson förordnas till teknisk chef för perioden från och med 2020-05-19 – 
2020-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Nyberg som är anställd som teknisk chef fick den 20 maj 2020 uppdraget 
som tillförordnad kommunchef med anledning av att den ordinarie 
kommunchefen blivit sjukskriven.  
Anders Nyberg kan under perioden som kommunchef inte också tjänstgöra som 
teknisk chef. Lars Nilsson som arbetar som räddningschef i tekniska 
förvaltningen har tidigare tjänstgjort som teknisk chef och föreslås göra det även 
vid detta tillfälle. 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen den 9 juni 2020. 

Delegeringspunkt 
2.2 i kommunstyrelsens delegeringsordning (daterad 2016-02-05, reviderad 
senast 2018-06-05, § 122)(dnr KS 2018/91)  
 
 
Anders Nyberg  
Tillförordnad kommunchef  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Lars Nilsson 
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